سەۋدايى

قان ئىچىدىكى بوۋاق
(بارىن ئىنقىالبىنىڭ  20يىللىقىغا)
— بىزگ ــە س ــىڭدۈرۈلگەن مەپك ــۈرە تۈپەيل ــى ش ــۇنداق بى ــر خى ــل كەس ــكىن ئىش ــەنچ ۋەي ــا قاراش ــقا كەلگەنمىزك ــى،
ئ ــەر -ئاي ــال ،ي ــاش قې ــرى ،ب ــوۋاق يا ك ــى ئ ــۆي ھايۋانلى رىن ــى ئاي رى ــپ ئولتۇرماس ــتىن ق ــارا -قوي ــۇق ئېتىۋې رىش ــتىن ئىب ــارەت
ۋەھش ــىيلىك پەق ــەت ياپ ــون باس ــقۇنچىلى رىغا ،جاھانگىرالرغ ــا ۋە فاشىس ــتالرغىال خ ــاس تەبىئ ــەت بول ــۇپ ،بۇن ــى «ئازادلىق
ئارمىي ــە» نام ــى بىل ــەن بىرلەش ــتۈرۈپ كۆرۈش ــنى تەس ــەۋۋۇر قىاللمايت ــۇق...
— (جاڭ جۈنتاۋ( )1نىڭ ئادۋۇكاتىغا دېگەنلىرىدىن)

خىتايالردا كەم بولىۋاتقىنى ۋىجدان ۋە ئادالەت تۇيغۇسى.
— جاڭ جۈنتاۋنىڭ ئادۋۇكاتىنىڭ سۆزىدىن

— ھــە ...،كەلدىلىمــۇ؟ ئالــاھ قوبــۇل قىلس ــۇن،

بولمايتت ــى .ئىشــقىلىپ بــۇ جىملى ــق شــۇنچىلىك

— دې ــدى ئاي ــال خۇپتەندى ــن قايتى ــپ كەلگــەن ئېــرى

يۈرەكن ــى س ــىقاتتىكى ،ئۇندى ــن كــۆرە ئالەمن ــى مالــەم

ئىشــىكتىن كىرىشــىگىال — ،بــۇ كېچــە نېــم

قىلىۋەتكــۈدەك گۈلدۈرمامــا گۈلدۈرلىگــەن بولســا،

بولىدىغانــدەك ،مەخەتقــارى ،تىنــچ ئۆتەمــۇ ،يــا...؟

دېگۈســى كېلەتتــى .تېخــى باھارنىــڭ باشــلىرى

— دەپ ســورىدى ئارقىدىنــا.

بولغاچقــا كۆللــەردە پاقىالرنىــڭ كۇرۇلداشــلىرىمۇ،

تــاالدا ھىچقانــداق ئۈن-تىۋىــش يــوق ئىــدى .بــۇ

چېكەتكىلەرنىــڭ چىرىلداشــلىرىمۇ ئاڭالنمايتت ــى،

جىملىــق نورمــال زامانالردىمــۇ مانــا شــۇنداقمىدى؟

بــۇ ھــال بــۇ جىمجىــت كېچىنــى تېخىمــۇ

ياكــى كىشــىلەر بولغۇســى بۈيــۈك بىــر غەۋغانــى

مۇكەممللەشــتۈرۈپ ،كىش ــىنى قورقۇتقۇدەك ســۈرلۈك

كۈتۈۋاتقانــدا مانــا شــۇنداق تۇيۇالمــدۇ ،بىلىــپ

قىلىۋەتكــەن ئىــدى.

( )1جاڭ جۈنتاۋ — بارىن ئىنقىالبىنى باستۇرۇشقا قاتناشقان سابىق خىتاي ئەسكىرى بولۇپ ،كېيىن ئامېرىكىغا سېغىنغان — ،ئا.
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م ــورا بېش ــىدا ئىــس چىقىرى ــپ يېنى ــپ تۇرغــان

س ــۇپىغا ئاۋايالپقىنــا ئولتــۇرۇپ ،ئوغلىن ــى تىزلىــرى

جى ــن چىـراق ئۆين ــى بەك غــۇۋا يورۇتقاچقا ،س ــىرتتىن

ئۈســتىگە دەسســىتىپ تــۇرۇپ ،باغرىغــا چىــڭ

كىرگــەن ئادەمگــە دەرمەھــەل بىرنېمــە كۆرۈنمەيتت ــى.

باســتى .شــۇ بىــر نەچچــە ئېغى ــز س ــۆزدىن كېيى ــن

مەخەتقــارى شۇڭالشــقا دەرھــال جــاۋاب بەرمىدىمــۇ،

ئارىغــا چۆككــەن جىملىقنــى بالىنىــڭ ئۆزىگــە

ياكــى دەيدىغانالرىنــى ئوبدانــراق ئويلىنىۋالماقچــى

خــاس چۈشىنىكســىز تىلىــدا بىــر نېمىلەرنــى

بولدىمــۇ ،ئەيتــاۋۇر ئىش ــىكتىال تــۇرۇپ ،بىر-ئىككى

دېيىشــىال بــۇزۇپ تۇراتتــى .ئەممــا مەخەتقــارى

مىنۇتچــە غــۇۋا قاراڭغۇلۇقتىكــى كىچىككىنــە

بۇالرن ــى ئاڭلىمايتت ــى .ئۇنىــڭ يۈرىكىن ــى ئاللىنېمە

ئۆيىنىــڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغــا قــاراپ تــۇردى ،كېيىن

مۇجــۇپ

قااليمىقــان،

ئاســتا س ــۇپا تەرەپكــە س ــىلجىپ:

تەرتىبســىز ئويــار كاللىســىنى چولغىۋالغــان

تۇراتتــى.

خىياللىــرى

— ئالــاھ بىلىــدۇ ،ئالــاھ — ،دېــدى

ئىــدى .بالىنىــڭ كۈچىنىــپ تىپىرلىشــى ۋە

مەخەتقــارى چوڭقــۇر ھەســرەت يوشــۇرۇنغان ئــاۋازدا،

بولىدىغــان

سادىســەن-دە،

—

زىبىخــان،

نارازىلىققــا

ھېســاب

قىلىشــقا

سادىســەن...،

ۋارقىرىشــى بىلەنــا ئاندىــن بالىنــى باغرىغــا

زەيدىنقارىمنىــڭ دېگەنلىرىنــى ئۇنتۇدۇڭمــا؟ شــۇ

باس ــقاندا بــەك چىــڭ س ــىقىۋەتكىنىنى بىل ــدى .بــۇ

خىتاي ــار يۇرتىمى ــزدا بولغــان مۇددەتتــە بى ــز خەققــە

مەھكــەم قۇچاغالشــتا ئاتىلى ــق سۆيگۈس ــى ئۈســتۈن

تىنچلىــق بوممايــدۇ ،دېمەپمىــدى؟ — جىــن

كېلەتتىمــۇ ياكــى قورقــۇش ھېسســىمۇ؟ بىلىــپ

چىراقنىــڭ يورۇقىــدا ئۇالرنىــڭ ھــەر ئىككىســىنى

بولمايتتــى .ئاشــۇ بــۇدرۇق كىچىككىنــە جاننىــڭ

تۈزۈكــرەك كۆرۈشــكە ئىمــكان يوقىــدى .پەقــەت

نېمــە بولۇشــى ھەققىدىكــى قورقۇنچلــۇق خىيــال

ئاۋازلىرىدىنــا يــاش ئەر-خوتۇنــار ئىكەنلىكىنــى

ئۈســتۈنلۈكتەمىدى؟ ياكى ئاشــۇ ســۈنئىي ۋە ئەنسىز

ئىلغــا قىلغىلــى بوالتتــى .ئۆيمــۇ چىراقنىــڭ

جىملىقنىــڭ سەۋەبچىســى بولغــان ھادىســىلەرگە

ئىســى ياكــى ھەمىشــەمكى ســامان ئوتىنىــڭ

كۆڭــۈل بۆلــۈش تۇيغۇســى ئۈســتۈنلۈكتىمىدى؟

تۈتەشــلىرىدىن قارىــداپ كەتكەنــدەك ،تورۇســتىكى

بۇنىمــۇ ئىلغــا قىلىــش تــەس ئىــدى.

ۋاس ــا بورىلىــرى قارى ــداپ كەتكــەن ،ئىس ــتىن ھاس ــىل

ئــۇ مەخەتقــارى دېيىلس ــىمۇ ،ئەمەلىيەتتــە قــارى

بولىدىغــان قــارا ت ــور ھــەر يــەردە ئېس ــىلىپ تۇراتت ــى.

ئەمــەس ئىــدى .ئۇنــى قــارى قىلىــش دادىســىنىڭ

ئــۆي پــاكار ،شــۈدىگەرلىكنىڭ چالمىســىدىنال

ئارزۇســى ئىــدى .ئەپسۇســكى ،ئۇنىــڭ ئوقــۇش

قوپۇرۇلغــان تامدى ــن ئىب ــارەت ئى ــدى .ھــەر نەرس ــىدىن

يىللىرىــدا دىــن بەكمــۇ قاتتىــق چەكلەنگــەن

نام راتچىلىقنىــڭ ئىزناس ــى مانا م ــەن دەپ بىلىنىپ

زامانــار بولغاچقــا ،قــارى بولمــاق تۈگــۈل ،نامــاز

تۇراتتــى.

ئوقۇغۇدەكمــۇ ئىمكانــى قالمىغــان كىشــىلەردىن

ئاڭغىچــە تەم-تىــم ماڭغــان ئوغلــى ســۇپىنى

كىــم ئۇنىڭغــا دەرس بېرىشــكە پېتىنســۇن؟ ئــۇ

تۇتــۇپ مېڭىــپ كېلىــپ ،دادىســىنىڭ پاچىقىغــا

كىچى ــك چاغدى ــا دادىس ــى ناھىي ــە بازىرىدا شــېھىت

ئېســىلدى.

بول ــدى .بــۇ يۇرتتــا ئەزەلدى ــن شــېھىت ئائىلىلىــرى

مەخەتقــارى بالىنــى قولىغــا ئالــدى ،ئاندىــن
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قەدىرلىنەتتــى .گەرچــە كوممۇنىســت خىتايــار،

ئۆتمۈشــتىكى خىتايالردىنمــۇ ۋەھش ــىي ،ئۆلگەنلــەر

ھالــدا تۇنجــى پەرزەنتــى تۇغۇلىشــى ھامــان

ئۈچــۈن ھاياتالردىــن ،ئۆلگەنلەرنىــڭ بالىلىرىدىــن

مەسلىھەتلىش ــىۋالغاندەكال ئۇنىڭغــا خالى ــد دېگــەن

ھېس ــاب ئالىدىغــان دەرىجى ــدە شــۇمپەن بولس ــىمۇ،

ئىس ــىمنى قويۇشــنى مۇۋاپى ــق تاپقان ئى ــدى .بەلكىم

شــېھىتلەرنى «خەلــق دۈشــمىنى ،ۋەتــەن ســاتقۇچ،

ئــۇالر ئوغلىنىــڭ ئاشــۇ يېڭىلمــەس ئىســام

بــۇزۇق ئۇنســۇر »...،دەپ قارىــاپ ،خەلققــە يامــان

سەركەردىســى خالىــد ئىبنــى ۋەلىدكــە ئوخشــاش

كۆرسىتىشــكە تىرىشس ــىمۇ ،قېن ــى پاكى ــز بــۇ يېـزا

يۇرتنىــڭ بېش ــى ،ئازاتلىق قوشــۇنىمىزنىڭ ســەردارى

خەلقــى يەنىــا شــېھىتلەرنى بېشــىدا كۆتۈرەتتــى.

بولۇشــىنى ئۈمىــد قىلىشــقاندۇر.

شــۇڭا كىچى ــك يېتىــم قالغــان مەخەتقــارى يۇرتنىــڭ

زەيدىنقارىمــۇ ئۇنىــڭ ئىخالســمەنلىكىنى،

بالىســى بولــۇپ ،كۆپنىــڭ كۆيۈنۈشــى ئاســتىدا

جاپاغــا چىداملىقلىقىنــى ياقتــۇرۇپ قالغاچقــا

ئۆســتى.

خېل ــى موھىــم ئىشــارغا ئۇن ــى بۇيرۇيتت ــى .زەيدى ــن

مەكتەپتــە چاال-پــۇال ئوقــۇدى ،خــەت ســاۋادى

يۈســۈپ سىياســىيۋىيلىكى كۈچلــۈك ۋەزلىرىنــى

چىققاندەكمــۇ بول ــدى ،ئەمم ــا ئــۇ چاغــاردا ئۇنىــڭ

باشــلىغىلى بىــر يىلدى ــن ئاشــقان ،ئــەڭ يېقىنلىرى

ئوقۇغىنــى خىتايــار چىقىرىــپ بەرگــەن يېڭــى

ئىچىــدە جىددىــي قوزغىــاڭ ھازىرلىقــى ۋە پىالنــى

ئېلىپب ــە بولغاچقــا ،كېيى ــن يەنــە ساۋاتس ــىز بولــۇپ

ئۈســتىدە ئىشــلىمەكتە ئى ــدى .مەخەتقــارى مانا شــۇ

قالغــان ئىــدى.

ئىشــارنىڭ ئىچى ــدە بولغىنىدى ــن پەخىرلىنەتت ــى.

سىياســەت بىرئــاز ياخشــىالندى دېيىلگــەن

ئۇنــى قەشــقەرگە بومبــا ئۈچــۈن چۆيۈندىــن قاپــاق

يىلالردى ــن كېيى ــن ئــۇ ئىشــتىن كېيى ــن كەچلىــرى

شــەكىللىك نەرســىلەرنى قۇيــدۇرۇش ،ئېلىــپ

قارىالرغــا بېرى ــپ ،بىرئــاز قۇرئــان س ــاۋادىنى چىقاردى.

كېلىشــكە بۇيرىغان ــدا ،ئۇم ــۇ ئۇســتازنىڭ جامائــەت

يېقىنق ــى يىلالردى ــن بېــرى زەيدىنقارىنىــڭ يۈرەكن ــى

فوندىن ــى ئاس ـراش روھىن ــى دوراپ ،قەشــقەرگە پىي ــادە

لەرزىگــە س ــالىدىغان ۋەزلىرىگــە ھېرىســمەن بولــۇپ،

بېرىــپ ،پىيــادە كەلگــەن ،ھەتتــا كۆتۈرەلمىگــۈدەك

ئەر-خوتــۇن ئىككىلەيلــەن ســادىق مۇرىتالرغــا

يــۈك بولمىس ــىال ،يېنىك ــرەك يۈكلەرنىمــۇ كۆتــۈرۈپ

ئايالن ــدى .دىنن ــى خېل ــى تــۈزۈك چۈش ــىنىپ قال ــدى.

پىيــادە يۈرگــەن ئىــدى.

ئېتىقــادى رۇســاندى .ئالالھنىــڭ بۇنچىلىــك

كېيى ــن ئىشــەنچىلىك ئائىلىلەردە پــوروخ ئۈچۈن

ھىدايەتكــە ئېرىشــتۈرگىنى ئۈچــۈن شــۈكرانلىرى

«شــورى(((» ئايرىــش ئىشــى ئېلىــپ بېرىلغانــدا،

ھېسابســىز ئىــدى .ئىلگىرىكــى غەپلەتلىــك

مەخەتقــارى ۋە ئايالــى ئــەڭ ئــاۋۋال ئۆزلىرىنــى

كۈنلىرىگــە نىس ــبەتەن كۆڭل ــى يورۇغــان ،نېمىشــقا

مەلــۇم قىلىشــتى .ئىشــتىن كېلىــپ ،كېچىلىــرى

ئىبــادەت قىلىدىغانلىقىنــى بىلىــپ قىلىدىغــان

چىرىمــدان قاينىتىــپ ،شــورى ئايرىــدى .شــورى

ســاھابىلەر

پوروخنىــڭ ئــەڭ ئاساســلىق ماددىس ــى ئى ــدى .ئەمم ــا

ھېكايىلىرىدىــن

ئــۇالر بۇنىــڭ زادى قانــداق نەرســە ئىكەنلىكىنــى

بولغــان

ئىــدى.

ھەققىدىكــى

زەيدىنقارىنىــڭ

تەســىرلىك

يۈرەكلىــرى لەرزىگــە كەلگــەن ي ــاش ئــەر – خوتۇنــار
جىمىكــى ئۈمىــد ئارزۇلىرىنــى مۇجەسســەملىگەن

يەرلىكتــە خەلقىمىــز «شــورى» دەپ ئاتىغــان بــۇ نەرســە خېمىيىلىــك
(((
بىرىكمــە ،بىــر خىــل تــۇز بولــۇپ ،ئىلمىــي ئاتىلىشــى كالىــي نىتــرات (،)KNO3
— ئــا.
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بىلمەيتتــى ،پەقــەت پىشــقەدەم ئوۋچىــار ئۆزىگــە

ئوخالشــا ســاۋاپ .چۈنكــى ئالــاھ ئىشــىمىزنىڭ

الزىملى ــق ئوقلىرىن ــى ئۆزلىرى ياس ــايدىغان بولغاچقا،

مېۋىســىگە قــاراپ ئەمــەس ،نىيىتىمىزگــە كــۆرە

قەدىمدىــن كېلىۋاتقــان بىــر رېتســىپ بارىــدى.

ئەجىــر بېرى ــدۇ ،دېگەنگــە شەكس ــىز ئىش ــىنەتتى.

رېتس ــىپقا كــۆرە يۇلغــۇن تۈۋىگە چۈشــكەن چىرىمدان

بــۇ ئىشــنىڭ ئــۇزاق مۇددەتلىــك بىــر پىــان

توپلىنىــپ قازانــدا قاينىتىالتتــى ،ياكــى قوينىــڭ

ئىكەنلىكىنىمــۇ بىلىشــەتتى .پۈتــۈن مەملىكەتتــە

قىغىنــى كەتمەنــدە يوغــان -يوغــان قومۇرغانــدا

بىــر ھەرىكــەت ئورتاقلىقــى ،ئىدىيــە ئورتاقلىقــى

ئاســتى قەۋەتلىرىــدە ئــاق چېچەكلىگــەن يەرلىــرى

ئۈچــۈن خىزمەتلــەر كېتىۋاتاتت ــى .بەزى ــدە تۇرپاندى ــن

بوالتتــى ،مانــا شــۇ ئــاق نەرســىلەر توپالنســىمۇ

قەمەرىدددىــن دېگــەن بىــرى كېلەتتــى .كۇچادىــن

بوالتتــى .ئاندىــن ئەخلــەت چاۋىــرى ســۈزۈۋېتىلىپ،

كېلىشــەتتى .پىچاندىــن كېلەتتــى ،خوتەندىــن

ئاســتىدىكى اليمــۇ ئايرىۋېتىلى ــپ ،ســۈيى داۋاملى ــق

كېلەتتــى .مەملىكــەت مىقياســىدا بىــرال ۋاقىتتــا

قاينىتىلســا ئــاق كىرىســتال ھاســىل بوالتتــى.

كۆتۈرۈلىدىغــان بــۇ ئىنقىالبنىــڭ رەھبىــرى بولســا

مۇشــۇنى شــورى ياكــى شــور دېيىلەتتــى .ئاندىــن

ئاشــۇ ئاددى ــي  -س ــاددە دىھقــان زەيدىنقــارى ئى ــدى.

بۇن ــى تارشــا گۇگــۇت ياس ــايدىغانالر ئىشــلىتىدىغان

ئۇمــۇ قــارى ئاتالغىنــى بىلــەن قــارى ئەمــەس ،نــە

گۇگــۇت پوقــى (گۇڭگــۇرت) بىلــەن ياغــاچ كېپىكــى

پەننىــي مەكتەپتــە ،نــە دىنىــي ئوقۇشــتا تۈزۈكــرەك

(ھــەرە كېپىكــى — پوزەك)كــە ئارىالشتۇرســا پــوروخ

ئوقۇمىغــان بولۇش ــىغا قارىم ــاي ،ئالــاھ سۆيگۈس ــى،

بوالتتــى .ئــۇالر بۇنىــڭ ئىچكىــي قانۇنىيىتىنــى

ئالالھنىــڭ مۆمىــن قۇللىــرى بولغــان مىللىتىگــە،

بىلمىس ــىمۇ ،بۇرۇنقىالردى ــن قالغــان ئــادەت بويىچــە

مۆمىنلەرگــە تــەۋە زېمىــن بولغــان ۋەتىنىگــە

ئىشــلەيتتى .ھــەر ئاخش ــىمى بىــر قــازان قاينىتى ــپ

مۇھەببىتىنىــڭ ماگمىدەك ھارارىتىدىن ئەنە شــۇنداق

تۇراتت ــى .ئوتــۇن قىــس ئى ــدى ،س ــامان ،كۆتىچــەك...،

بۈيــۈك ئىشــقا جۈرئــەت قىلىۋاتقــان بىــر ئىنســان

دېگەن ــدەك تېــۋى يــوق يېقىلغــۇالر بىلــەن بىــر قــازان

ئىــدى .تەشــكىللەش تاالنتــى ،جەزىبىــدار نۇتــۇق

قاينىتىــپ ،كىرىســتال تۇتتۇرمــاق ئاســان ئەمــەس

قابىلىيىتــى ،لېدىرغــا خــاس روھىــي ئۈســتۈنلۈك

ئى ــدى .ئەمم ــا ئــۇالر بۇالرنىــڭ ھەممىس ــىنى «ئالالھ

بىلــەن كىش ــىلەرنى ھېيىقتــۇرۇش كۈچــى ،نىيىتىگە

رىزاســى ئۈچــۈن!» دەپــا قىالتتــى.

كــۆرە ئالــاھ تەرىپىدىــن ئىلتىپــات قىلىنغــان

ئــۇالردا زەيدىنقارىغــا ئاجايى ــپ ئىخــاس بارى ــدى.

تەبىئىــي تاالنــت ئىــدى دېيىشــا مۈمكىــن.

بــۇ پەزىلەتلى ــك ئادەمگــە چوڭقۇر ئىش ــىنەتتى .ئۇالر

ئىــش تېخــى خــام ئىــدى .يەنــە نەچچــە

ھەرگىــز ســاختا بىلىمدانالرچــە «مۇشــۇنچىلىك

يىللىــق تەييارلىــق دەۋرى بــار ئىــدى .ئەممــا،

ئىشــار بىلــەن خىتايــدەك بۈيــۈك كــۈچ ئۈســتىدىن

دانىــش مولالمــدەك ئىماننــى زەرگــە ســاتىدىغان

ســوراپ

مۇناپىقالرنىــڭ س ــاتقىنلىقى تۈپەيلىدى ــن ئىش پاش

ئولتۇرمايتتــى .ئالــاھ رىزاســى ئۈچــۈن دەپ يولغــا

بولــۇپ قالغاچقــا ،قولقوشــتۇرۇپ تــۇرۇپ ئۆلۈمنــى

ئاتالندۇقمــۇ ،بولدى .ماڭغىنىمىزم ــۇ ،ياتقىنىمىزمۇ

كۈتكەندىــن كــۆرە« ،يېتىــپ قالغىچــە ،ئېتىــپ

ســاۋاپ ،جەڭــدە ئۆلســەكمۇ ،ئۇيقــۇدا ئۆلســەكمۇ

قــال ن ــى تاللىغــان زەيدىنقــارى ،مەغلۇبىيەتلى ــك بــۇ

غەلىبــە
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قىلغىلــى

بوالمــدۇ؟»

دەپ

تالالشــتا ھەممىن ــى بىراقــا دوغــا تىكىۋەتمەســلىك

ئۇالرنىــڭ شــېھىت بولۇشــتىن بىــر قورقۇنچىس ــى

ئۈچــۈن ،يېزىلىق ھۆكۈم ــەت ئەت راپىدىكىلــەر ،دانىش

يــوق ئى ــدى .چۈنك ــى زەيدىنقارىنىــڭ تەبلىغلىرىدىن

مولــام بىۋاس ــىتە بىلىدىغانــار بىلەنــا قارش ــىلىق

شــۇنى بىلەتتىك ــى ،مۆمى ــن ئەگــەر جىھــات قىلى ــپ

كۆرس ــىتىپ شــېھىت بولۇشــقا قــارار قىلغــان ،باشــقا

ئۆلســە سوئال-سوراقســىز جەننەتكــە كىرەتتــى،

كۈچلەرن ــى يوشــۇرۇن ھالەتكــە ئۆتــۈپ ،ئىالجــى ب ــار

مەڭگۈلــۈك نېمەتلەردىــن بەھرىمــەن بوالتتــى ،ئــۇ

ســاقلىنىپ قېلىشــقا ،كەلگۈســى ئىســيانالرنىڭ

ئالــاھ نەزىرى ــدە شــۇنچىلىك ئەتىۋارلى ــق بوالتتىكى،

ئۇرۇقــى بولۇشــقا بۇيرىغــان ئىــدى.

خالىغــان كىش ــىلىرىدىن 70ن ــى جەننەتكــە ئېلى ــپ

مەخەتقارىالرنىــڭ ئۆي ــى تــۆۋەن ھوي ــا مەھەلل ــى-

كىرىشــكە ھوقۇقلــۇق بوالتتــى .شــۇڭا ئۆلۈمنىــڭ

ســىدە بولغاچقــا يېــزا مەركىزىگــە يېقىــن ئىــدى.

قورققى ــدەك نېمىس ــى ب ــار؟ ئۆلس ــە تېخ ــى ياخش ــى،

كۈنــدۈزى ئادەملــەر ئارىســىدا ئۇچــۇرالر شــىۋىر-

ھاي ــات قالس ــا تېخىمــۇ كــۆپ س ــاۋاپ تېپى ــش ئۈچۈن

ش ــىۋىر يەتكۈزۈلــۈپ تۇراتت ــى .خىتــاي س ــاقچىلىرى

تىرىشــاتتى.

مۇجاھىدالرن ــى قورش ــىۋالغان بولس ــا ،كېيىن س ــىرتقى

يېڭىدى ــن ت ــوي قىلى ــپ ،ياشــلىقنىڭ پەيزىن ــى

بىــر ھالقا بىلــەن مۇجاھىدالر خىتاي س ــاقچىلىرىنى

ســۈرگىدەكمۇ بولم ــاي ئىكك ــى يى ــل ئۆتكــەن ،يەنــە

قورش ــىۋالغان ئى ــدى .ئىچىدىك ــى مۇجاھى ــدالر قول ــدا

ئــۇزۇن -ئــۇزۇن شــېرىن كۈنلــەر ئالدىــدا بولۇشــى

ياس ــالغان بومبىلىرىنىــڭ پىلىكىگــە ئ ــوت يېقى ــپ،

كېــرەك ئى ــدى ،ئەمم ــا ئــۇالر بۇنىڭغىمــۇ ئۆكۈنــۈپ

تامدىــن ئارتىلــدۇرۇپ ســىرتقا ئاتاتتــى« .گــۇم!»

كەتمەيتتــى .پەقــەت بىــر تالــا ئوغلــى بارىــدى،

قىلغــان ھەيۋەتلىــك پارتلىغــان ئــاۋاز چىقاتتىيــۇ،

ئەمدىــا تەم-تىــم ماڭغــان بــۇ بــودرۇق بوۋاقنىــڭ

ئەمم ــا ئۆلۈۋاتقــان خىتايالرنىــڭ «ئەيي ــا -ئەييا»لىرى

نېمــە بولۇشــى ئەندىشــىگە ســاالتتى .ئەممــا

تۇيۇلمايتتــى؛ گۈمبۈرلــەش ساداســى بىلەنــا بىــر

دەرھالــا يەنــە بۇن ــداق بىھــۇدە پىكىرلەرن ــى ئۆزىدى ــن

نەرســە ھۇشــقۇيتۇپ ھاۋاغــا ئۇچقانلىق ــى بىلىنەتتى.

نېــرى قىلىشــقا تىرىشــاتتى .چۈنكــى ياراتقــان

مەخەتقــارى ئۆزىنىــڭ ئاشــۇ قورشــاۋدىكىلەر

ئالــاھ بــار ،ئــۇ ھەممىنىــڭ ئىگىســى ،ئۆلمىســە

ئىچىــدە بولمىغىنىغــا ،شــۇالر بىلــەن بىللــە

چــوڭ بولــۇپ قالى ــدۇ ،ئۇالرم ــۇ شــېھىتلەرنىڭ يېتىــم

شــېھىت بولمىغىنىغــا ئىچــى پۇشــاتتى .ئەممــا

قالغــان بالىســى ئىــدى ،ئۆلمــەي چــوڭ بولدىغــۇ؟

بــۇ زەيدىنقارىنىــڭ بۇيرۇق ــى ئى ــدى .ئۇنىــڭ ھاي ــات

بىــرەر مۆمىننىــڭ كۆڭلىگــە سالســا بېقىــۋاالر...

قېلىشــىمۇ ئوخشاشــا موھىــم ئىــدى .ئەگــەر

ھەدىســلەردە:

«بىــر ئوبــدان ئائىلىســى ۋە

ھايــات قااللىســا ...،بىرمۇنچــە ئــادەم تۈنۈگــۈن ۋە

بالىلىرىن ــى تاشــاپ كېتىپتــۇ ،دېگــەن پىتنىلەرگــە

بۈگــۈن يېزىلىــق ھۆكۈمــەت ھويلىســىدا شــېھىت

قــۇالق ســالماڭالر » ...،دېيىلمىگەنمىــدى؟

بولغانىــدى .بۇالرنىــڭ شــېھىت بولۇشــى ۋاقىــت

— بىــردەم يامباشــلىۋاالمال ،مەخەتقــارى؟ —

مەسىلىســى ئىــدى .قاچانــا بولمىســۇن شــېھىت

ســادىق ھەم راھىنىــڭ پىچىرلىغانــدەك ئۈندىشــى

بولۇشــى ئېنىــق ئىــدى .چۈنكــى ئــوق ئاللىقاچــان

بىلــەن ئېســىگە كەلگــەن مەخەتقــارى ،ئايالىنىــڭ

يايدىــن چىققــان ئىــدى.

كۆڭلىگــە قورقۇنــۇچ سالماســلىق ئۈچــۈن ،ئۆزىنــى
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خاتىرىجــەم كۆرسىتىشــكە تىرىشــىپ:

چىقىرىۋېتىدىغانلىقىنــى دەپ بەرگــەن بولســا...،

— شــۇنداق قىلم ــاي ،ئەمىس ــە— ،دې ــدى— ،

مەخەتقارىنــى غــەش قىلىۋاتقىنــى مانــا شــۇ ۋە

ئۇخاليمى ــز ،ئانىس ــى ،ئۇخلىم ــاي نېمــە بوپتىكــەن؟

بۇنىــڭ ئاقىۋىتىــدە خىتــاي جالالتلىرىدىــن بىــر

ئەممــا ئۇنىــڭ غەشــلىكى قورقۇنۇچتىــن

بۆلۈكىنــى ئۆلتــۈرۈش ھېســابىغا ئاندىــن شــېھىت

ئەمــەس ،بەلكــى يېــزا مەركىزىدىكــى ئىشــارنىڭ

بولم ــاي ،بىكاردى ــن –بىكارغــا ،بىھــۇدە قۇرب ــان بولۇش

ئويلىغان ــدەك بولمىش ــىدىن ئى ــدى .بــۇ غەشــلىكتە

ئى ــدى .گەرچــە ئالالھنىــڭ ۋەدىس ــىگە كــۆرە ئۇالرنىڭ

ئــۇزۇن زامــان پەرۋىــش قىلغــان بىــر ئىشــنىڭ ئــاز

ئالــاھ ئالدىدىك ــى ئەجــرى كېمەيمىس ــىمۇ ،يەنى ــا

قالغانــدا بەربــاد بولۇشــىدا پەيــدا بولىدىغــان ئىچــى

كىش ــى قىلغــان ئەجرىنىــڭ بوشــقا كېتىۋاتقىنىن ــى،

ئېچىشــىش ھېسســى ياتاتتــى؛ ھەممــە ئىــش

جېنىنىــڭ ئــەرزان قۇربانلىــق بولۇشــىنى كۆرســە

جايى ــدا بولىدىغىنىغــا ئىش ــىنىلگەن بىر ئىشــنىڭ

چىدىيالمايدىغــان گەپكــەن!

ئويلىمىغانــا بىــر چاتــاق بىلــەن كۈتمىگــەن
نەتىجــە بەرگىنى ــدە تۇغۇلىدىغــان ئاچچى ــق بارى ــدى.

***

مەخەتقــارى ئايالــى بىلــەن كېچىلىــرى ئۇخلىمــاي

گۈلدۈرمامىلى ــق ش ــىددەتلىك يامغــۇر ھارپىس ــىدا

شــورى قاينىتىــپ ھازىرلىغــان ،كېيىــن قەشــقەردە

ھ ــاۋا دىمىقلىش ــىپ ،بوشــلۇقنى نېمى ــدۇر قامالل ــى-

مەشــچىلەرگە قۇي ــدۇرۇپ كەلگەن چۆيــۈن «قاپاق»الرغا

ۋالغان ــدەك بىلىنىدىغــۇ ،بــۇ كېچــە پەۋقۇلئــاددە بىــر

قاچىلىغــان ياكى كالتە-كالتە كېس ــىلگەن تۇربىالرغا

غەۋغاغــا ھامىلىــدەك ،پۈتــۈن جانلىقــار ،دەريــاالر،

قاچىــاپ ،ئېغىزىغــا ياغــاچ قېقىــپ ھازىرالنغــان

س ــايالر ،شــۈدىگەرلىكنىڭ چالمىس ــىدىن ياس ــالغان

بومبىلىرىنىــڭ پەقەتــا ئــاۋاز چىقىرىشــتىن

ئەســكى ئۆيلەرمــۇ ،پۈتــۈن جىســمى مىــڭ كــۆز ۋە

باشــقىغا

يارىمىشــى

يۈرەكنــى

مۇجاتتــى.

قــۇالق بولــۇپ ،نېمىنى ــدۇر كۈتۈۋاتقان ــدەك ئى ــدى.

ئــۇالر مەكتــەپ يــۈزى كۆرمىگــەن ،ئەســكەرلىك

يېڭىســاردىن چىققــان بىــر قوشــۇن ئاتۇشــباغ

تەربىيەســى ئېلىشــقا پۇرســىتى بولمىغــان ســاددا

كەنتىن ــى ئايلىنى ــپ ،كۈســەن دەرياس ــىدىن ئۆتــۈپ،

دىھقانــار تۇرســا ،پــوروخ بىلــەن پارتىلىتىــش

گۈلب ــاغ ۋە تاشــمىلىق تەرەپتى ــن يېيىلى ــپ ،جەنــۇب

قورالــى ياسىســا بولمىشــىنى ،پوروخنىــڭ پەقــەت

ۋە غەربىــي جەنۇبتىــن شــىمالغا ســىلجىماقتا

ئــوق ئۈچۈنــا ئىشــلىتىلىدىغانلىقىنى قانداقمــۇ

ئىــدى .ئوپــال ،بۆرىخىتــاي تەرەپلەردىنمــۇ قــارا

بىلس ــۇن؟ كاشــكى بــۇ مىللەتنىــڭ بىلەرمەنلىرى ــدە

چۆمۈلىلــەردەك قىمىلدىغــان سانس ــىز ئەســكەرنىڭ

ئاشــۇنچىلىك جۈرئــەت ،ئاشــۇنچىلىك روھ بولغــان

شەپىســى كېلەتتــى .ئەممــا ،ئــۇالر ئۇزاقتــا بولغــاچ

بولســا ،ئۇالرغــا قېتىلىــپ ،بىــرەر ئىلمىــي

بارىندىكــى ســۈنئىي جىملىقنــى بۇزالمايتتــى.

مەســلىھەت

بەرگــەن

بولســىچۇ؟

پوروخنىــڭ

بوشــلۇققا ئىنتىلىــش خۇسۇســىيىتى بولۇشــىنى،

***

شــۇنداق ئىكــەن ،چۆيــۈن قاپاقنــى يېرىــش ئەمــەس،

ئىكك ــى كۈندى ــن بېرىك ــى پارتــاش ۋە ئېتىشــما

پەقەتــا ئاغزىغــا قېقىلغــان ياغاچنىــا ئىتتىرىــپ

ئاۋازلىرىدى ــن كېيى ــن ئەت راپن ــى قاپلىغــان قەۋرىس ــتان
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جىملىقــى كۈســەن ۋە گــەز دەرياســى ئارىســىدىكى

جېدەللەرگــە ســەھنە بولــدى؛ قانچــە مىڭلىغــان

بــۇ ۋادىنــى قۇچىقىغــا ئالغــان ئىــدى ..گــەز

بىگۇنــاھ ئىنســانالرنىڭ قەتلىئاملىرىغــا شــاھىت

دەرياس ــىنىڭ كــەڭ يېيىقلىرى ــدا پاخپىيىپ ئۆســكەن

بولــدى؛ مىليــون يىلالردىــن بېــرى توختىمــاي

يۇلغــۇن ۋە بالغۇنــار ئارىســىدا ئــوۋ قىلىشــقا

ئېقىــپ كېلىۋاتقــان دەريــا ســۈيىگە قانمىغانــدەك،

مۈشــۈكياپىالقنىڭ

ھوقۇلدىشــىمۇ

ئەنــە شــۇ گۇناھس ــىزالرنىڭ قانلىرىنىمــۇ جىممى ــدە

ئادەملەرنىــڭ

بــۇ

كۆنگــەن

ئاڭالنمايتتــى.

تۇيغۇســى

ئۆزىگــە ســىڭدۈرۈپ كېلىۋاتاتتــى.

جىملىققــا ئىش ــىنەلمەيۋاتقان يــەردە ،تەبىئەتنىــڭ

 40-يىلالرنىــڭ باشــلىرىدا ئوپ ــال ،تاشــمىلىق،

بــۇ تۇيغــۇن جانۋىــرى قانداقمــۇ خاتىرجــەم

بارى ــن قاتارلىقالرن ــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان «ئويتــاغ

بواللىســۇن؟ خــۇددى كىشــىلىك جەمئىيىتىــدە

ئىنقىالبى»نــى باشــتىن كەچۈرگــەن بــۇ تۇپــراق،

ياخشــى ئىــش قىلىپمــۇ ياخشــى بواللمايدىغــان

ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئويۇنىغــا قۇربــان بولــۇپ،

ئادەملــەردەك ،ئىنس ــانالر ئۈچــۈن نۇرغــۇن پايدىلى ــق

مىــڭالپ شــېھىت بەرگەنى ــدى .پۇتلىــرى ياالڭاي ــاق،

ئىشــارنى قىلىــپ بېرىدىغــان بــۇ جانۋارنىــڭ

چىرايىدى ــن توپ ــا ئۆرلەپ تۇرىدىغان بۇ كىش ــىلەرنىڭ

«شــۇملۇقنىڭ ســىمۋولى» دېيىلىــپ« ،ھۇقــۇش»

كۆڭلــى ئانــا تۇپراقتــەكال پــاك ،ئاپتاپتــا كۆيــۈپ

ئەپسۇســاندۇرىدىغان

قىزغــۇچ قارمتۇلالشــقان بەدەنلەرنىــڭ ئىچىدىكــى

سانس ــىز ناھەقچىلىكلەردى ــن بىــرى ئى ــدى .ئەگــەر

تومــۇرالردا ئابىكەۋســەردەك ئېســىل قــان ئېقىــپ

ئــۇ راســتىنال شــۇملۇقنىڭ ســىمۋولى بولىدىغــان

تۇرغاچقــا ،زاتىدىــن قۇللۇقنــى تــەن ئالمايتتــى.

بولســىدى ،بۈگۈنكىــدەك كېچىــدە توختىماســتىن

مىڭالرن ــى قۇرب ــان بېرەتتى-يــۇ ،ئۈســتى -ئۈســتىگە

ھۇۋلىغــان بوالتتــى .ئەممــا بــۇ تۇيغــۇن مەخلــۇق

مەغلۇبىيەتلــەر بىلــەن نەتىجىلىنىــپ تۇرىدىغــان

قــان ھى ــدى ئېلىۋاتاتت ــى .ئىگى ــز كۆكتى ــن بېقى ــپ،

ئىســيانلىرىنى داۋام قىلىۋېرەتتــى.

ئاتىلىشــىمۇ

ئادەمنــى

كۆرۈشــكە ئادەتلىنى ــپ قالغــان ئاشــۇ توپ ــا چى ـراي،

ئاشــۇ يىلالردىكــى شــېھىتلەرنىڭ ۋۇجۇدىدىــن

ياالڭاي ــاق يېـزا كىش ــىلىرىنىڭ پاجىئەس ــىنى ئالدىن

ئاققــان پــاك قانالردىــن يەنــە يېڭــى مۇجاھىــدالر

ســېزىۋاتقاندەك ،يــا كۈســەن دەرياســىنىڭ يوقىــرى

تۆرەلگــەن ئىــدى .كوممۇنىســت ئىستىالســىنىڭ

تەرەپلىرىگــە ،چاتقــال ،زېرىقالرنىــڭ ئارىس ــىغا ،ي ــا

دەســلىپىدە ،ئۆزىمىزدىــن بولغــان مۇناپىقالرنىــڭ

گــەز دەرياس ــىنىڭ يوقىرىس ــىدىكى تــاغ ئارىلىرىغــا

«كوممۇنىزىم»نــى سۈپەتلەشــلىرىدىن ســۈكۈت-

كەتكــەن ،شــۇ يەرلــەردە بىــرەر قىيانىــڭ يېرىقلىرى ــدا

كــە پاتقــان بــۇ يۇرتــار ،ئانچــە ئۆتمەيــا

ئولتــۇرۇپ ،جىمجى ــت ،تىن ــچ – ئاس ــايىش كۈنلەرنى

ئالدانغانلىقلىرىنــى بىلىــپ 50 ،يىلالرنىــڭ

ئارزۇالۋاتقانــدەك قىالتتــى .چۈنكــى ،ئېتىشــمىالر

باشــلىرىدا يەنــە بىــر قېتىــم ئىســيان تۇغــى

قىزىيدىغــان بولســا ئۇنىــڭ ئــوۋ ئوبيېكتلىــرى

كۆتۈرۈشــكەن ئىــدى .ئــۇ چاغــاردا جالــات ۋاڭ

مۆكۈنۈۋالمــاي تۇراتتىمــۇ؟

جىننىــڭ چىقارغــان پەرمانىغــا كــۆرە بىــر خىتــاي

ئىكك ــى دەري ــا ئارىلىقىدىك ــى بــۇ ۋادا يېقىنق ــى

ئەســكىرىنىڭ جېنــى ئۈچــۈن بــەش ئــەر كىشــى

يېرىــم ئەســىر ئىچىــدە قانچىلىغــان جەڭگــە-

بىلــەن،

ئۆلتۈرۈلەتتــى.

شــۇنداق

دېيىلگىنــى
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ئۆلگەنلەرنىــڭ ھېس ــابىنى ھېچكىــم بىلمەيتت ــى.
ئالــاھ يولىــدا بېرىلگــەن جاننىــڭ ،ئاققۇزغــان
قاننىــڭ خاســىيىتى شــۇ بولىدۇكــى ،ھاياتالرنىــڭ
قانلىــرى پاكلىنىــدۇ .شــېھىتلەرنىڭ ھەققــى
ھۆرمىتــى ئۈچــۈن  70يېقىنىنــى جەننەتكــە
باشلىشــىغا مەرھەمــەت قىلىشــقا ۋەدە قىلغــان
ئالــاھ ،ئاشــۇ يېقىنالرن ــى جەننەتكــە اليى ــق قىلى ــش
ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ئىمان-ئېتىقادىنــى پاكلىغاچقــا،
يېڭــى مۇجاھىتــار مەيدانغــا كەلــدى.
 – 60يىلالرنىــڭ ئاخىرلىرىــدا بــۇ يۇرتنىــڭ
ئەركەكلىــرى يەنــە بىــر قېتىــم ئارا-كۈرجەكلىرىنــى
كۆتــۈرۈپ ،ئىســيان ئەتتــى! ئاخىــرى ئۈزۈلمىگــەن
يالغــان ۋەدىلــەر بىلــەن بىللــە ئاخىــرى ئۈزۈلمىگــەن
زۇلۇمغــا «تــۇر!» دەپ ۋارقىــراش ئۈچــۈن ،قــۇرۇق
قولــى بىلــەن مىلتىققــا قارشــى چىقىشــقان

***
مانــا شــۇ زۇلمەتلىــك كېچىــدە بارىننىــڭ
مەركىزىنــى نىشــانالپ ئوغرىــاردەك تىمســىقىالپ
كېتىۋاتقــان خىتاي ئەســكەرلىرى بارىن يېزىس ــىنىڭ
چېگراســىغا بارغانلىرىــدا توختاشــتى .ھۇجــۇم
مومېنتلىــرى كۈتۈلەتتــى.
ئەســكەرلەرنىڭ ئىچىــدە خېنەننىــڭ مەلــۇم
نامــرات يېزىســىدىن كېلىــپ ،بىــر يىلدىــن
ئارتۇقــراق ۋاقىتتىــن بېــرى داال ئارمىيــە گازارمىســى
( 36مىــڭ قانچىنچــى قىســىم) ئىچىــدە ئــاق
موم ــا يــەپ ياتقــان جــاڭ جۈنتــاۋ دېگــەن ئەســكەرمۇ
بــار ئىــدى .ئــۇ ئەســلىدە نامــرات يېزىســىدىن
قۇتۇلۇشــنىڭ بىــرەر يولــى بولــۇپ قــاالر ھىــچ
بولمىغانــدا ئــۈچ يىــل بىكارلىــق مومــا يېۋالغىنىــم
قــاالر دېگــەن ئۈمىدتــە ئەســكەر بولغــان ئىــدى.

ئىــدى .ئــۇالر ئاقتــۇ ناھىيــە بازىرىغــا باســتۇرۇپ

بايــراق جايالردىــن كەلگــەن ئەســكەرلەر بۇنــداق

كىرىــپ ،قوراللىــق بۆلــۈم ئامبارلىرىدىــن قورالالرنــى

نامــرات يېزىدىــن كەلگەنلەرنــى ياراتمايتتــى .شــۇڭا

تاالشــقا ،ئاندى ــن قوراللىنى ــپ ،س ــاقچى ئىدارىس ــىنى

قوشــۇن ئىچى ــدە ئۇنىــڭ تۈزۈكــرەك دوســتلىرىمۇ يوق

ئىشــغال قىلىشــقا ،تاجاۋۇزچــى خىتايالرغــا زەربــە

دېيەرلى ــك ئى ــدى .ئۇنىــڭ بىردىنبىــر يېقىن ــى ش ــياۋ

بېرى ــپ ،ئۆزلىرىنىــڭ تېخ ــى ھاي ــات ئىكەنلىكىن ــى

جــۇ ئىــدى .ئــۇ جــاڭ جۈنتــاۋدەك ســاددا يېزىلىــق

جاكارالشــقا ئۇرۇنغــان ئىــدى .ئەنــە شــۇ چاغدىمــۇ،

مىجــەز ئەمــەس ،تىپىــك خىتــاي خاراكتېرىدىكــى

خىتــاي جالالتلىــرى دەرۋازىۋەن ئۆيىنىڭ ئۆگزىس ــىگە

بىــرى بولــۇپ ،بــەك ھىلىگــەر ،پۇرسەتپەرەســت،

پىلىمــۇت قۇرىۋېلىــپ ،بــۇ ياالڭتــۆش دېھقانالرنــى

ئۆزىنــى كۆرسىتىشــنىڭ ئېپىنــى بىلىدىغــان،

قارا-قويۇقــا ئوققــا تۇتقــان ئى ــدى .تۇپـراق يەنــە بىــر

دائىــم ئۆسۈشــنى ،ئەمەل ــدار بولۇشــنىال ئوياليدىغــان

قېتىــم شــېھىت قېن ــى بىلــەن بويىلى ــپ ،قىممىت ــى

بىــرى ئى ــدى .شــۇنداق بولس ــىمۇ ئــۇ جــاڭ جۈنتاۋن ــى

ئاشــقان ،شــېھىت ئائىلىلىــرى ۋە تىرىــك قالغــان

نېمىشــقا ياقتــۇرۇپ قالدىكىــن ،ئۇنىڭغــا خېلــى

غازىالرنىــڭ قەلبىگــە مىللىــي نەپــرەت تېخىمــۇ

ئىچەكىشــىپ قالغانــدەك كۆرۈنەتتــى .بەلكىــم ئــۇ

چوڭقــۇر يىلتىــز تارتقــان ئىــدى.

بــۇ س ــاددا خىتايدى ــن بــەزى چاغــاردا قورال ســۈپىتىدە

مەخەتقارىنىــڭ دادىســى مانــا شــۇ قېتىمقــى
يۈزلىگــەن شــېھىتنىڭ بىــرى ئىــدى.
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پايدىلىنىشــنى ئويلىغانــدۇ .خىتــاي دېگەننىــڭ
ھىلىس ــى ت ــوال نېمــە ،بىلى ــپ بولمايتتى .ش ــىياۋجۇ

بىــر يىــل ئىچىدىــا مۇئاۋىــن ئونبېشــى بولغــان

— ئالدىمىزدىك ــى يېزى ــدا ئىنتايى ــن خەتەرلى ــك

ئىــدى .بــۇ ئۇنىــڭ ئىچكىــي پىالنلىرىدىكــى

دۈشــمەن بــار ،ھىلىگەرلىكتــە ئۇچىغــا چىققــان.

بىرىنچــى قــەدەم بولۇشــى كېــرەك.

شــۇڭا بېس ــىپ كىرگەن ــدە ئــەر ـ ئاي ــال ،ي ــاش ـ قېــرى

جــاڭ جۈنتاۋالرنىــڭ قىســىمى بارىــن يېزىســى

دەپ ئايرىــپ ئولتۇرۇشــقا بولمايــدۇ؛ رەھىمدىللىــك

ئەت راپىغــا يۆتكــەپ كېلىنگەنــدە ،ئۇالرغــا پەقــەت

قىلغۇچى ــار دەرھ ــال ئېتىپ تاشــلىنىدۇ .جەســەتلەر

«جىددى ــي ۋەزىپ ــە بار ،تېــز يىغىلىــڭالر!» دېيىلگەن

ئارىســىدا ســاق قالغانــار بولــۇپ قالماســلىقى

ئى ــدى .ئــۇ كۆڭلىنىــڭ يېقىنلىقىدى ــن پايدىلىنىپ

ئۈچــۈن ئەســتايىدىل تەكشــۈرۈش كېــرەك .ئەگــەر

ئۇچۇرغــا ئېرىشــىش نىيىتىــدە شــىياۋجۇدىن

بىرەرس ــى س ــاق قالس ــا پىتنــە تارقىتى ــپ مىللەتلــەر

پىچىــرالپ ســورىدى:

ئىتتىپاقىغــا تەســىر يەتكۈزىــدۇ ،ياكــى چــەت

— نېمىشــلىقىدىن خەۋىرىــڭ بارم ــۇ؟ بــۇ تىن ــچ
يەرلــەردە نېمىمــۇ بــوالردى ،دەيمەن.

ئەلگــە قېچىــپ چىقىــپ كەتســە ،بــۇ يــەردە
بولغانالرنــى چــەت ئــەل جاھانگىرلىرىغــا ســۆزلەپ

— بەلكىــم بــاردۇ ،ياكــى مانىۋېــر بولۇشــىمۇ

بېرىــپ ،جاھانگىرالرنىــڭ دۆلىتىمىزگــە قارشــى

مۈمكىــن ،ئۆزەڭگــە پۇختــا بــول ،خىزمــەت

تەشــۋىقاتى ئۈچــۈن دەســمى تېپىــپ بېرىــدۇ.

كۆرسىتىشــنىڭ ياخشــى پۇرســىتى .ئەگــەر مــەن

شــۇڭا بىرم ــۇ جاننىــڭ س ــاق قېلىش ــىغا بولماي ــدۇ.

ئونبېشــى بولــۇپ قالســام مۇئاۋىنلىققــا ســېنى

كوماندىــرالر مەســئۇل بولــۇپ مەيداننــى تەكشــۈرىدۇ

كۆرســىتىمەن؛ ســەندىن چاتــاق چىقســا ماڭىمــۇ

ۋە رەھىمدىللىــك قىلىــپ بىــرەر جاننــى ســاق

گــەپ كېلىــدۇ ،چۈنكــى ســەن دېگــەن مېنىــڭ

قالدۇرغانــار بولســا قاتتىــق جازالىنىــدۇ .بــۇ

بىۋاســىتە قوماندانلىقىمــدا — ،دېــدى شــىياۋجۇ

ھەرىكــەت جەريانى ــدا ئاتقــان ئوقنىــڭ ،ئۆلتۈرۈلگــەن

ئۇســتىلىق بىلــەن ئۆزىنــى ئوخشــىتىپ— ،

جاننىــڭ ھېســابى قىلىنمايــدۇ .ئوقنــى ســىلەرگە

بەلكىــم — ،دې ــدى ش ــىياۋجۇ ئۆزىنىــڭ ھەممىدى ــن

ئېتىــش ئۈچــۈن بېرىۋاتىمىــز ،يېيىــش ئۈچــۈن

خــەۋەردار ئەرباپلىقىن ــى كۆرس ــىتىپ قويــۇش ئۈچــۈن،

ئەمــەس!...

(((

— م ــاۋۇ ئايالمب ــاش ئۇيغــۇر خــەق بــەك يام ــان ،چاتاق

جــاڭ جۈنتاۋنىــڭ ۋۇجــۇدى شــۇررىدە قىلىــپ

چىقارغــان بولســا بەلكىــم شــۇالرنى تىنچىتقىلــى

كەتت ــى .ئــۇ يەنى ــا ئىش ــىنەلمەيتتى .بــۇ ئوتتــۇرۇ-

بارامــدۇق تېخــى.

لۇقتىكــى بىــر يېزىغــا نەدىــن كېلىــپ قالغــان

مانــا ئەمــدى ئــۇالر بىــر مەنزىلگــە كېلىــپ

مۇنچــە دۈشــمەن؟ يــا بــۇ چېگــرا بويــى بولمىســا؟

نېمىشــلىقىنى

ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ يېزىالردىكــى ئۆيلەرنىــڭ

ئاڭقىرالمــاي تۇرغانالرغــا كوماندىــرالر يۈزلــۈك

ئەھۋالىدى ــن قارىغان ــدا ,بولس ــا ب ــاردۇ  10مىــڭ نوپۇس؛

بىرلىكلــەر بويىچــە ۋەزىپــە ھەققىــدە ئېنىقــراق

ئەمم ــا خى ــل قورالالنغــان يۈزمىــڭ كىش ــىلىك بىــر

ئى زاھــات بېرىدىغــان ۋاقىــت بولغانىــدى.

قوشــۇن بىلــەن باســتۇرۇپ بېرىش ــىمىزدىن قارىغان ــدا

چىپپىــدە

توختىغانلىرىــدا،

شــىياۋجاڭ ۋە شــىياۋجۇالرنىڭ يــۈز بېشىســى
ســەپنىڭ ئالدىغــا چىقتــى:

بــۇ جۈملىلــەر ئەركىــن ئاســىيا رادىيوســىنىڭ زىيارىتىــدە جــاڭ جۈنتــاۋ
(((
ســۆزلەپ بەرگــەن ســۆزنىڭ تامامــەن ئــۆزى ،ھىــچ ئۆزگەرتىلمىدى ،قوشــۇلمىدى،
— ئــا.
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ئەســكەرلىكتىكى

ۋە

ھەقىقەتەنمــۇ خەتەرلىــك دۈشــمەنمۇ نېمــە؟

تەشــۋىقات

جاھانگىــرالر تەرىپىدىــن زامانىۋىــي قورالــار بىلــەن

قۇرۇلۇشــار

قورالالندۇرۇلغــان ،ئۈســتۈن ھەربى ــي ســەۋىيەدىكى بىر

خەلــق قەھرىمانــى بولــۇش ،دوڭ ســۇنرۇي ،خــۇاڭ

قوشــۇن بارمــۇ تېخــى! ۋاي تەڭرىــم ،ساق-ســاالمەت

جىژگــۇاڭالردەك ئۈلگــە تىكلــەش ئىســتىكىنىڭ

چىقاالرمەنمىكىنــە!؟

تېشــىغا تېپىشــى ئىــدى .خەلقنىــڭ بەخــت-

نەتىجىســىدە

ئىدىيىۋىــي

شــەكىللەنگەن،

ئــۇالر ھــەر بىــر قارىيىــپ كۆرۈنگــەن نەرســىگە

ســائادەتلىك ھاياتىنــى قوغــداش ئۈچــۈن مىــڭ

قــورال بەتلــەپ يېــزا ئۆيلىرىگــە يېقىنــاپ

ئۆلۈشــكە رازى بولــۇش ھەققى ــدە ئۆگىتىلگــەن ياك ــى

كېتىۋاتقانــدا ،جــاڭ جۈنتــاۋ يەنــە بىــر پۇرســەت

شــۇنىڭغا ۋەدە ئېلىنغــان ئىــدى.

تېپىــپ ،شــىياۋجۇدىن ســورىدى:

ئــۇ ئــۇرۇش كىنولىرىنــى ئەســلەپ ئۆزىنــى
قەھرىمــان

ئازاتلىــق

ئارمىيــە

— قانداق بىر ئىشتەك قىلىدۇ؟ مانىۋىرمىكەن؟

شــۇالردىكى

— يــاق ،پەرىزىــم توغرىكــەن ،ئۇيغــۇر دېگــەن

جەڭچىلىرىگــە سېلىشــتۇراتتى ۋە چوقــۇم شــۇالردەك

بــۇ ئايالمباشــار چاتــاق چىقىرىپتــۇ .ھەقىقى ــي جەڭ

خەلــق ئۈچــۈن بارلىقىنــى پىــدا قىلىشــقا ئــۆز

بولىــدۇ ،بىزگــە ياخشــى پۇرســەت ،دېگىنىمــدەك

ئۆزىگــە رىغبــەت بېرەتتــى .خەلــق دۈشــمەنلىرىگە

قىــل...،

رەھىمســىز بولــۇش ،خەلــق مەنپەئىتىگــە ،ھاياتــى

— بــۇ كېتىشــىمىزدىن قارىغانــدا ئــۇالر

ۋە مــال  -مۈلكىگــە دەخلــى  -تــەرۇز قىلغــان بــۇ

ھەقىقەتەنمــۇ بــەك يامان ــدەك قىالم ــدۇ ،نېمــە؟ س ــاق

ئىس ــيانچىالرغا يۇمشــاق بولماســلىققا ئــۆز ئۆزىن ــى

قاالمــدۇق يــوق ،شــۇنى بــى دېگىنــە...

ئاگاھالندۇراتتــى.

— ۋاي ئەخمــەق ،ئــۇالردا نېمــە كــۈچ بوالتتــى؟

قىس ــىمنىڭ رەســمىي ھوجۇمغا ئۆتۈش ــى بىلەنال

بولســا بېــرى شــۇ بىرنەچچــە تــال قورالــى بــاردۇ،

قەيەردى ــدۇر يەرنىــڭ تېگىدى ــن كېلىۋاتقان ــدەك ماتــۇر

س ــاقچىلىرىمىزنى ئۆلتــۈرۈپ ئېلىۋاپتىكــەن .ئۇندىن

ئــاۋازى كېلىشــكە باشــلىدى .بــۇ يــا تانكىنىــڭ

باشــقا قول ــدا ياس ــالغان بومبىلىــرى بارمى ــش ،ھاھ ــا...

ماتــۇرى ياكــى تىــك ئۇچــار ئايروپالنالرنىــڭ ماتــۇر

— ئەمىســە نىمانچىــا جىــق قوشــۇن بىلــەن
بــۇ قــەدەر ھەيــۋەت بىلــەن يۈرۈم ــەك؟
— ئۇالرنىــڭ يۈرىكىنــى مۇجــۇش ئۈچــۈن

ئــاۋازى بولۇش ــى مۈمكى ــن ئى ــدى.
ئارقىدىــن تۇنجــى ئوقالرمــۇ ئېتىلىشــقا
باشــلىدى.

كېچىنىــڭ

ســۈرلۈك

جىملىقــى

مۇشــۇنداق ســۈر كۆرســەتمەي بولمايــدۇ! بولــدى،

تۇيۇقســىزال بۇزۇلغــان ئاشــۇ بىرىنچــى دەقىقىــدە

ئەم ــدى ئۈنۈڭن ــى ئۆچــەر ،ئالدىڭغــا قــارا ،ھــەر بىــر

شــۇنداق بولۇشــىنى بىلىدىغــان تۇرۇپمــۇ بــۇ

ئۆينــى بىــر دۈشــمەن قەلئەســى بىــل!

ياقتىك ــى خىتــاي ئەســكەرلىرى چۆچــۈپ كېتىشــتى

جــاڭ جۈنتاۋ ھــەم قورقاتتى ،ھــەم ھاياجانلىناتتى.

ۋە يۈرەكلىــرى شــىددەت بىلــەن ســالغىلى تــۇردى.

قورقۇشــى خىتــاي بولغانلىقــى ئۈچــۈن ،تەبىئىــي

«ۋاي ت ــوۋا ،كىملــەر بىلــەن توقۇنۇشــتىكىنە؟ ئەڭ

ئىچىدىــن كېلىۋاتقــان تۇغمــا ســەزگۈ ئىــدى؛

ئاۋۋالق ــى ئۆلــۈم كىملەرنىــڭ بېش ــىغا كەلدىكىنــە؟»

ھاياجىن ــى مەكتــەپ دەرســلىكلىرى ،جەمئىيەتتىكى

دېگــەن خىيالالرن ــى قىلىشــتىن ئۆزىن ــى تۇتالمىغــان
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جــاڭ جۈنتــاۋ ،ئۆلــۈم قورقۇنچىس ــىدا باياتىنق ــى ئــۆز

راســا ئېتىــش ئارزۇســى ھــەر ئەســكەردىال ئەمــەس،

ئۆزىگــە پىچىرلىغــان خەلــق قەھرىمانــى بولــۇش

قورالغــا ئۆگەنگــەن ھــەر ئەركەكتــە كۈچلــۈك بوالتت ــى.

توغرىس ــىدىكى ۋەدىلىرىن ــى پ ــاك  -پاكى ــز ئۇنتــۇپ

شــۇنداق ئىكەن ئەم ــدى ھېس ــابى قىلىنمايدىغان

تىترەشــكە باشــلىغان ئى ــدى .شــۇڭا ئۇياقتــا ئــادەم

ئــوق ،ســورىقى يــوق جاھــان بولســا كىممــۇ

قارىســىدەك كۆرۈنــۈپ كەتكــەن بىــر نەرســىگە

ئاتمىســۇن؟ كوممۇنىســتالرنىڭ ھېــچ ســۆزى

ئىختىيارســىز ھالــدا بىــر تــاالي ئــوق ئــۈزۈپ،

راســت چىقمايدىغانغــا كۆنــۈپ قېلىشــقاچقا،

قولىدىك ــى قورالنىــڭ ئەمەلى ــي مەۋجۇتلۇقۇن ــى ھېــس

تاكــى

ئوقنــى

قىلىــش ئارقىلىــق ،ئۆزىگــە مــەدەت بەرمەكچــى

ئاتمىغۇچــە يەنى ــا كۆڭــۈل توختىتالمىغان ــدەك بىــر

بولــدى.

خىــل روھىــي ھالــەت ھۆكۈمــران ئىــدى .ئەمــدى

ئۇنىــڭ تەرىپىــدە ئــۇزاق بولمىغــان ئارىلىقتــا
كېتىۋاتقــان شــىياۋجۇ ئۇنىڭغــا يېقىنــاپ:

يېنىدىكىلەردىــن

بىرىنچــى

كۆنۈۋېلىشــتى .ئېتىــش شــاتلىقىدىن مەســت
بولۇشــقان خىتايالرنىــڭ ياغدۇرغــان ئوقلىرىنىــڭ

— بىــرەر ئــادەم كۆرگەنمىدىــڭ؟ نېــم بولدى؟ —

زىچلىقىدىــن بەزىــدە دەرەخ شــاخلىرى ئۇشــتۇلۇپ،

دەپ س ــورىدى .ئۇنىــڭ ئــۆز كوماندىس ــىدىكىلەرنىڭ

قارس ــىلداپ چۈشــەتتى .دەرەخ غوللىرى ــدا ساناقس ــىز

ئــەڭ ئــاۋۋال دۈشــمەن ئۆلتۈرگــەن بولۇش ــىنى كــۆرۈش

ئــوق ئىزلىــرى قالماقتــا ئىــدى.

ئارزۇس ــى ب ــار ئى ــدى.
— بىلمەيمەن ،ئادەمگە ئوخشاپ كەتتى....
— شــۇ تەرەپكــە يېقىنــاش ،دىققەتلىــك

نامــرات يېزىدىــن كەلگــەن جــاڭ جۈنتــاۋ نابــۇت
بولۇۋاتقــان دەل – دەرەخلەرگــە قــاراپ ،ئەخمىقانــە
ھالــدا كۆڭلىدىــن شــۇنداق كەچــۈردى:

«ئەگــەر

تــاۋۇت ياســىماقچى بولســا

بــول ،ئوقنــى ئايىمــا ،چــاال بولــۇپ قېلىــپ ســېنى

بــۇ دەرەخلەردىــن

ئېتىۋەتمەســلىكى ئۈچــۈن جىقــراق ئــوق ئېتىــپ

ئىچى ــدە قالغــان سانس ــىزلىغان مىتــال پارچىلىرىغــا

ئاندىــن يېقىنــاش — ،دېــدى مۇئاۋىــن ئونبېشــى

پۇتلىش ــىپ ،بىچــارە ياغاچچىنىــڭ تىغى كېرەكتىن

ئۇنىڭغــا مــەدەت بېرىــپ.

چىقىــدۇ-دە!» ئەســلىدە ئۇنىــڭ يېزىســىدا قېــرى

جــاڭ جۈنتاۋنىــڭ جەنۇبى ــي ســەپتە تۇنجــى ئوقنى

خىتايالرنىــڭ قايغۇســى تــاۋۇت ھازىرالشــتا بولــۇپ،

ئېتىشــى بىلــەن جاســارەتلەنگەن جۈرئەتســىز

ياغــاچ بــەك قىممــەت ،بەك قىــس بولغاچقــا ،تاۋۇتىنى

خىتــاي لەشــكەرلىرى ھــەر كۆرۈنگــەن قارىغــا ئــوق

ھازىــرالپ قويالىغــان قېــرى خىتــاي ،بەختلىــك

ياغدۇرۇشــقا باشــلىدى .نورمالــدا ئوقنىــڭ ھېســابى

خىتــاي ھېس ــابلىناتتى .بــۇ ئى ــش ئۇنىــڭ بوۋىس ــى

قاتتى ــق تۇتۇالتت ــى .ئــۈچ يى ــل ئەســكەرلىك جەريانىدا

ئۆلىدىغــان چاغــدا ئۇالرنىــڭ بېشــىغا كەلگەچكــە،

ئــۈچ ياك ــى بــەش قېتىــم رەســمىي ئېتى ــش مەشــقى

ياغاچنىــڭ قىممەتلىكىنــى ئوبــدان بىلەتتــى.

بوالتت ــى .بەزى ــدە ئۈچتالدى ــن ،بەزىدە بــەش تالدىن ئوق

ئارقىدىــن زىــچ ئېتىلغــان ئۈلگۈجــە ئوقــار

بېرىلەتت ــى .ئ ــوق ئېتى ــش ھەركىــم ئۈچــۈن جەلپ ــكار

دەســتىدىن بــەزى ئــاران تۇرغــان ئەســكى تامــار

بىــر مەشــغۇالت بولغانلىقــى ئۈچــۈن ھېچكىــم

«گۈلدۈر-غــاالپ» قىلىــپ يىقىلىشــقا باشــلىدى.

خۇماردى ــن چىقمايتت ــى .س ــورىقى يــوق ئ ــوق بولس ــا

ئــوق تەگكــەن ھايۋانالرنىــڭ ئىچىــدە جېنــى
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چىڭــراق بولغــان كاال-بۇقىالرنىــڭ ئېچىنىشــلىق

ئېچىــپ ،ئۆيگــە بىــر دىســكا ئوقنــى يەلپۈگــۈچ

بۆقىرەشــلىرى ئومۇمى ــي غەۋغــا ،قىقاس-ســۈرەنلەرگە

شــەكىللىك ئېتىۋەتكەندىــن كېيىــن ،ئۆتكــۈر

قوشــۇلۇپ كەتتــى .تېمــى ئۆرۈلگــەن كاتەكلەردىــن

نۇرلــۇق ق ــول چىرىغىن ــى كىالش ــىنكوفنىڭ س ــىتۋولى

ئۇچــۇپ چىققــان توخــۇالر ئەنس ــىز ۋاقىل ــداپ ،يېرى ــم

بىلــەن پاراللېــل تۇتقــان ھالــدا سانتىمۇ-ســانتى

ئۇچــۇپ ،يېرىــم پاالقــاپ جــان ھەلەكچىلىكىگــە

كۆزىتىشــكە باشــلىدى.

چۈشــكەندە ،بــۇ ئەم ــدى يۈرەكلىرى بىرئــاز توختىغان

س ــۇپىدا ي ــاالڭ تامب ــال كىيگــەن ئۈســتى ئوچــۇق،

خىتــاي ئەســكەرلىرى ئۈچــۈن ئويــۇن بولــۇپ بــەردى.

ئوتتــۇرا ياشــاردىكى بىــر ئۇيغــۇر دېھقىنــى

ئــۇالر قاراڭغۇلۇقتــا بىــر كۆرۈنــۈپ ،بىــر كۆرۈنمــەي

قانغــا مىلىنىــپ ياتاتتــى .ئۇنىــڭ قولىــدا قــورال

قالىدىغــان بــۇ كىچىــك جانۋارنــى ســوقۇۋېلىش

بولمىغاننىــڭ ئۈســتىگە ئــۇ ئۆزىگــە بىرەرس ــىنىڭ

بويىچــە ئۈنســىز مۇســابىقە باشــلىغاندەك بىــر

ھۇجــۇم قىلىشــىنى كۈتكــەن ھازىرلىقتىكــى

كەيپىيــات بارلىققــا كەلــدى .بۇنچــە ئەســكەرنىڭ

بىرىدەكمــۇ قىلمايتتــى .ئەكســىچە ئۈســتىنى

بەس-بەســتە ئاتقــان ئوقلىرىــدا ئۆلمــەي ســاق

ســېلىۋېتىپ ،يېرىــم يالىــڭاچ ئۇخالۋاتقانلىقــى،

قۇتۇلــۇش مۈمكىنمىــدى؟

تاالدىكــى تۇنجــى ســاداالردىن چۆچــۈپ ئويغىنىــپ،
كىرىشــلەر،

قــاراپ بېقىــش ئۈچــۈن ئۇخالۋاتقــان ئىچكىرىكــى

تۇنجــى

ئۆيلەرگــە

بېســىپ

ئادەمگــە قارىتىــپ ئېتىشــارمۇ جــاڭ جۈنتاۋنىــڭ

ئۆيدىــن داالن ئۆيگــە چىقىشــىغىال ئــوق تېگىــپ

يېنىدىكىلــەردە كۆرۈلۈشــكە باشــلىدى .ئومۇمىــي

ســۇپىغا يىقىلغانلىقــى ئېنىــق بىلىنەتتــى .ئــوق

شــاۋقۇنغا ئەمــدى بالىالرنىــڭ چىرقىراشــلىرى،

تېگىپمــۇ ئــاز دېگەن ــدە ئوتتــۇز پ ــاي ئ ــوق تەگكەندەك

ئايالالرنىــڭ ئــاھ  -زارى ،ئەركەكلەرنىڭ ھەس ــرەتلىك

قىالتت ــى .ئال ــدى تەرىپــى تامام ــەن تىتىلى ــپ كەتكەن

نىداســى قوشــۇلۇلغىلى تــۇردى!

بولــۇپ ،ئىچكىــي ئەزالىرىنىڭمــۇ پارچە-پارچــە

تۇنجــى قېتىــم ئوققــا تۇتۇلــۇپ ،تاملىــرى ھــەرە
كۆنۈكىــدەك قىلىۋېتىلگــەن ئۆيلەرگــە بېســىپ

بولــۇپ ،ئەت راپقــا چاچــراپ كەتكىنىنــى بىلگىلــى
بوالتتــى.

كىرىــپ ،ئــۇ يــەردە ئۆلمــەي چــاال قالغــان دۈشــمەن

جــاڭ جۈنتــاۋ شــۇنچە قىزىققــان ،قورقــۇپ

بارمــۇ يــوق ،تىنتىــش باشــاندى .بىــر – بىرلــەپ

تۇرىۋاتســىمۇ قىزىقىشــى گاھى-گاھــى ئۈســتۈن

ســۈزگۈچتىن ئۆتكۈزگەنــدەك تەكشــۈرۈش كېــرەك

كېلى ــپ بىلى ــپ باققىس ــى كەلگــەن دۈشــمەن مۇشــۇ

ئىــدى .بولمىســا بىرەرســى تىرىــك قالســا،

بولغىيمى ــدى؟ ياك ــى بۇنىس ــى دۈشــمەنلەر مەجبۇرىي

چــەت ئەلگــە قېچىــپ چىقىۋالســا بەختىيــار

تــۈردە ئىشــىكىنى ئېچىشــقا زورالپ كىرىۋالغــان

سوتسيالىســتىك جەمئىيەتكــە قــارا ســۇۋايدىغان

مۇشــۇ ئۆينىــڭ بىگۇنــاھ ئىگىســىمىدى؟ ئۇنداقتــا

تەشــۋىقاتالر ئۈچــۈن شــاھىت بولۇشــاتتى.

بــۇ ئــۆي ئىگىســىنى قــورال كۈچــى بىلــەن زورالپ،

جــاڭ جۈنتــاۋ بىــر ئۆينىــڭ مىڭالرچــە ئــوق
تەگكەنلىكتىــن

ئۈلگۈجىكىدىــن

ئاجرىلىــپ،

ئۆرۈلەي ــا دەپ قالغــان ئىش ــىكىنى قاتتى ــق تېپى ــپ
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باســتۇرۇپ كىرىــپ ،بــۇ ئۆينــى ئۆزىگــە دالــدى
قىلىۋالغــان دۈشــمەن نــەدە؟
ئىكك ــى تەرەپتــە ئىكك ــى ئىش ــىك كۆرۈنەتت ــى.

بــۇ ئۆيلــەر تىپىــك جەنــۇپ ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ئــۆي

بەش-ئالتــە ياشــاردىكى نەۋرىســىنى باغرىغــا

پىچىم ــى بولــۇپ ،تاالدى ــن داالن ئۆيگــە كىرىلەتت ــى.

بېســىۋالغان بىــر مومــاي قــان ئىچىــدە ياتاتتــى.

ئاندىــن ئۇنىڭدىــن ئىككــى تەرەپتىكــى ئىككــى

مومــاي ئــۆز تېنــى بىلــەن نەۋرىســىنى قوغداشــقا

ئۆيگــە كىرىلەتتــى .بۇالردىــن بىــرى مىھمانخانــا

تىرىشــىپ ،ئۇنــى دالــدى قىلىــپ تۇرىۋالغىنــى

دېيىلى ــپ ،قولى ــدا ب ــارالر بىرئــاز ياخش ــىراق ياس ــاپ

بىلىنەتتــى .لېكىــن نورمىســىز ئېتىلغــان ئوقــار

قويۇدىغــان ئــۆي ،يەنــە بىــر تەرەپتىكىس ــى ئاشــخانا

ئۇنىــڭ ۋىجى ــك تېنىن ــى تىتما-تــاالڭ قىلىۋېتى ــپ،

دېيىلىدىغــان ئــۆي ،ئۇنىســى بارلىــق كۈندىلىــك

ئۇنىڭدىــن

قىزنىــڭ

پائالىيەتلەرنىــڭ بولىدىغــان يېــرى ئىــدى .ھــەم

بېش ــىنىڭ يېرىمىن ــى ئۇچۇرىۋەتكەن ،مېڭىس ــىنىڭ

تامــاق ئېتىــش ،تامــاق يېيىــش ،ھەتتــا ئۆيدىكــى

قېتىق ــى يــۈزى تەرەپكــە ئېقى ــپ چۈشــكەن ئى ــدى!

ئاساســلىق بولمىغــان ئــەزاالر ياتىدىغانغىچــە.

جــاڭ جۈنتــاۋ كۆڭلىنىــڭ ئېلىشــقىنىدىن

ئەگــەر ئۆي ــدە ئاتا-ئانــا (قېرى ــار) بولس ــا مىھمانخانــا

بىرنەچچــە قېتىــم قــۇرۇق قــەي قىلىــپ ،بېشــى

ئۆي ــدە ،ئوغۇل-كېلى ــن ئاشــخانا ئۆي ــدە يېتىشــاتتى.

پىررى ــدە قېيى ــپ ،تامغــا يۆلىنىۋال ــدى .بــۇ مەنزىرىگە

قىــش كۈنلىــرى ھەممــە ئۆيگــە ئــوت يېقىــپ

تەك ـرار قاراشــقا رەغدىمــۇ ،جۈرئىتىمــۇ يــوق ئى ــدى.

ئىسسىتىشــقا چام ــى بولمىغاچقــا ھەممەيلــەن بىر

مەســلەردەك كاالمپاي دەسس ــەپ ،ســەندىرەكلىگەنچە

ئۆيكــە قاپلىش ــىپ ياتاتت ــى .ي ــاز ئايلىرى ــدا ھويلى ــدا،

داالن ئۆيگــە قايتى ــپ چىقت ــى .ئــۇ ياقتىك ــى ئۆيدىمۇ

ئۆگزىــدە يېتىشــقىمۇ بوالتتــى.

ئۆتكەنلىــرى

مانــا شــۇنداق

كىچىــك

«خەتەرلىــك دۈشــمەن» بولــۇش

جــاڭ جۈنتــاۋ دۈشــمەننى ئىككــى تەرەپتىكــى

ئېھتىمالــى ئېنىــق تۇراتتــى .شــۇنداق بولســىمۇ

ئۆيــدە دەپ پــەرەز قىلــدى .شۇغىنىســى ھېــچ

بــۇ بىــر ئــۇرۇش ئىــدى ،كىــم بىلىــدۇ ،بەلكىــم

تــاۋۇش ،تىرىــك جــان بارلىقىنــى دەلىللەيدىغــان

ئــۇ ياقتىكىســىدە راســتىنال بىرنەچچــە دۈشــمەن

س ــادا يــوق ئى ــدى .بەلكىــم ئۆلگەن ــدۇر ،بۇنچــە ئوقتــا

يوشــۇرۇنۇۋالغان بولســا ،ئارقامغــا بۇرۇلۇشــۇمغىال

ســاق قالســا مۇكەممــەل بىــر مۆجىــزە بولمامــدۇ،

بېشــىمنى ئۇچۇرىۋەتســە...،

دېگەنلەرنــى كۆڭلىدىــن كەچۈرگــەچ ،شــۇندىمۇ

شــۇالرنى ئوي ــاپ تېن ــى شــۈركىنىپ كەتكــەن جاڭ

ئېھتىيــات بىلــەن قورالىنــى بەتلــەپ ،چىرىقىنــى

خىتــاي يەنى ــا چى ــداپ ،بــۇ ئۆيگىمــۇ قارىۋېتىشــكە

قورالىنىــڭ ســتۋولى بىلــەن پاراللېــل تۇتــۇپ ،ئــوڭ

قــارار قىل ــدى .ئەمما ئۇنىڭدا ھازى ــر ھايات قورقۇنچى

تەرەپتىكــى ئۆينىــڭ ئىشــىكىدىن شــىددەتلىك

تۈگىگەن ــدەك ،ئەقل ــى قېتى ــپ قالغان ــدەك قىالتت ــى.

تېــز ھەرىكــەت بىلــەن كىرى ــپ ،چاققانلى ــق بىلــەن

شــۇڭا ئــۇ قــەدەر جىددىــي پوزىتســىيىدە بولــۇپ

ھەممــە ئەت راپنــى يەلپۈگــۈچ شــەكىللىك كۆزىتىــپ

كەتمەســتىن ئېرەڭســىمەيرەك كىــردى .قورالىمــۇ

چىقتــى .ئاندىــن قارشــىلىقنىڭ يوقلۇقىغــا كــۆزى

بــەك جىددىــي بەتلەكلىــك ھالــدا ئەمــەس ،يېرىــم

يېتىــپ ،ئالدىرىمايــراق ،قايتىدىــن تەپســىلىي

چۈشــۈرۈلگەن ھالــدا ئىــدى .نېمــە قىلىۋاتقىنىنــى

تەكشــۈردى .كۆردىكــى ،بــۇ ئۆيدىمــۇ ئۇالرغــا

بــەزەن ئاڭقىرىــپ ،بــەزەن يەنــە غەلىتــە ئەقلىــي

تەســۋىرلەپ بېرىلگــەن دۈشــمەن يــوق ،ئەكســىچە

تۇمــان ئىچىــدە يۈتتــۈرۈپ قويىۋاتقانــدەك قىالتتــى.
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قورالنــى جىددىيــەت بىلــەن بەتلىمىدى-يــۇ ،قــول

قىرغىــن قىالتتــى .بۇنــى قانداقمــۇ

چىرىقىن ــى بەكمــۇ ئەســتايىدىللىق بىلــەن ئەت راپقــا

ئارمىيــە» دەپ ئاتىلىدىغــان خەلــق ئەســكەرلىرى

تۇتت ــى.

قىلســۇن؟ بــۇ مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى....

ئۇنىــڭ كۆرگىنــى بۆشــۈك ئۈســتىگە ئارتىــل-

ئــۇ

ئۆيدىــن

چىقىپــا

«ئازاتلىــق

ھويلىــدا

تامغــا

غانچــە ئۆلــۈپ قالغــان بىــر ئانــا ئىــدى .ئۆينىــڭ

يۆلەنگىنىچــە ئولتــۇرۇپ قالــدى .ئۇنىــڭ ماجالــى

دەرىزىلىرىدى ــن ئوقــار ئۇچــۇپ كىرىشــكە باشــلىغان

كەتكــەن ،بــۇ مەنزىرىلەرنــى كۆرۈشــكە ئەمــدى

ھامــان ،بــۇ ئانــا ،ئانىالرغــا بېغىشــانغان ئاشــۇ

تاقىتــى يــوق ،ئەگــەر يەنــە مۇشــۇنداق مەنزىرىنــى

چەكســىز پەرزەنــت سۆيگۈســىدىن ،ئۆزىنــى قۇربــان

كۆرســە ئېلىشــىپ قالىدىغانــدەكال ئىــدى....

قىلى ــپ ،بالىس ــىنى قۇتقــۇزۇش پىكرىگــە كەلگىن ــى

***

ۋە تېنــى بىلــەن بۆشــۈكنى دالــدا قىلىــپ تۇرغانــدا
شــېھىت بولغىنــى بىــر قاراشــتىال بىلىنىــپ

تــۆۋەن ھوي ــا مەركــەزدە بولغاچقا ئەڭ س ــىرتتىكى

تۇراتتــى .كاشــكى ئۇنىــڭ ئاشــۇ پىداكارلىقىغــا

قورشــاۋ ھالقىس ــىدا باشــانغان ئېتىشــما ئاۋازلىــرى

تەس ــىرلىنىپ بولس ــىمۇ ،تەقدى ــر ئۇنىــڭ بالىس ــىنى

خــۇددى تاغنىــڭ ئارقــا تەرىپىدىــن كېلىۋاتقانــدەك

ئام ــان قالدۇرغــان بولس ــىچۇ؟ بىــر تەرىپــى تىتىلى ــپ

ئاڭلىناتت ــى .ئەمم ــا ئۇيقۇدى ــن ياك ــى غــەم ئىچى ــدە

كەتكــەن بۆشــۈكنىڭ ئولتــۇرۇپ قالغىنىغــا قاراپــا

ئۇخلىيالمىغانــار مۈگدەشــلىرىدىن چۆچــۈپ بــاش

ئالالھنىــڭ

كۆتۈرگەنلىرى ــدە ئۇنچىلى ــك يىراقتى ــن ئېتىلغان ــدەك

بالىنىــڭ

ئانىســىدىنمۇ

بالــدۇر

جەننىتىگــە ئۇالشــقىنىنى جــەزم قىلغىل ــى بوالتت ــى.

ئاڭالنمى ــدى.

جــاڭ جۈنتــاۋ بۇھالنــى ،بــۇ «دۈشــمەنلەر»نى

مەخەتقــارى ئايال ــى بىلــەن يا گەپلىشــەلمىدى ،يا

كۆرگەندى ــن كېيىن ،ئۆزىنىڭ رېئاللىقتا ياشــاۋاتقىنى

ئۇخلىيالمى ــدى .ھــەر ئىككىس ــى بۇن ــداق تاتس ــىز

ياكــى چــۈش كۆرۈۋاتقىنىنــى پــەرق قىاللمــاي

مىنۇتــاردا مىلىكــە بولۇشــقا ئالــاھ بەرگــەن بــۇدرۇق

قال ــدى .بــۇ بولىۋاتقــان ئىشــار ھې ــچ مۇمكىنس ــىز

ئوغلــى خالىــد بىلەنــا ھەپىلىشــىپ يېتىشــتى.

ئىشــار ئىــدى« .خەلقنىــڭ پارتىيىســى» بولغــان

سۆزلەشــكۈدەك نېمــە بــار دەيســىز .بــۇ شــۇنداق

كوممۇنىس ــتالر ،خەلقنىــڭ قۇتقازغۇچىس ــى بولغــان

مىنۇتالرىدىكــى ،نېمــە دەرىڭنــى بىلمەيســەن.

كوممۇنىســتالر ،خەلقنــى بەخــت – ســائادەتكە

لەتىپــە

چاخچاقلىشــاتتىمۇ؟

ئېرىشتۈرۈشــنى ئۆزلىرىنىــڭ غايىســى قىلغــان

ئوينىشــاتتىمۇ؟

كوممۇنىســتالر بۇنــداق قىلمايتتــى .شــۇڭا بۇنــى

 -تەســبىھ ئېيتىشــنى ئــەۋزەل كۆرگەنــدەك،

رېئاللى ــق دېيەلەم ــدۇ؟ بــۇ چوقــۇم قورقۇنچلــۇق چــۈش

بالىس ــىنى پەپىلىگــەچ ،ئېغىزلىــرى شىۋىر-ش ــىۋىر

ئى ــدى .ئۇنىــڭ ئالغــان تەربىيەس ــىگە كــۆرە پەقــەت

پىچىراليتتــى.

ئېيتىشــاتتىمۇ؟
ھــەر

ئىككىســى

زىكــرى

ياپــون ئالۋاســتىلىرى ،جاھانگىــرالرال ئەنــە شــۇنداق

ئــۇالر ئويغــاق بولغاچقــا تۇنجــى ئــوق ئــاۋازى

ۋەھشــىي ئىــدى ،ئەنــە شــۇالرال ئەر-ئايــال ،قېــرى -

قــۇالق تۈۋىدىــا ئاڭالنغانــدەك بولــدى .بــۇ بىرتــال

يــاش ،ھايــۋان ياكــى ئــادەم دەپ ئايرىــپ ئولتۇرمــاي

ئوقنىــڭ ئەمــەس ،ئۈلگۈجــە ئېتىلغــان ئوقالرنىــڭ
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ئــاۋازى بولغاچقــا ،يۈرەكلەرنــى شــۈركەندۈرىۋەتتى.

مانــا شــۇنداق يۈرەكنــى ســىققۇچى كەيپىيــات

مەخەتقارىنىــڭ كۆڭلــى دەرھــال ئېغىــر بىــر

ئىچىدىك ــى كۈتۈشــتە قانچىلىك ۋاقى ــت ئۆتتىكىن؟

يۈرىكــى

بەلكىــم تــاڭ ســەھەر بولــۇپ قالغان ــدۇ ،نېمىلىك ــى

گۈپۈلــدەپ ئۇرۇشــقا باشــلىدى .ئــوق ئــاۋازى يېــزا

بولمىس ــۇن ،مەخەتقــارى نام ــاز ئوقــۇش بىلــەن بىرئــاز

مەركىزىدىــن ئەمــەس ،ســىرتىدىن ئاڭالنــدى .بــۇ

ۋاقىــت كەچۈرمەكچــى بولــدى .يېرىــم كېچىدىــن

دېمــەك ،س ــىرىتتىن يېزىغــا قــاراپ زور بىــر قوشــۇن

ئاللىقاچــان ئۆتــۈپ كەتكــەن ئى ــدى .بام ــدات ۋاقت ــى

كېلىۋاتقانلىقىدىــن دااللــەت ئىــدى .ئــۇ ئەمدىــا

بولغان ــدۇ بەلكىــم ،دەپ ،بىرنەچچــە رەكئــەت نەفى ــل

ئاخشــامدىن بېرىقــى جىملىقنىــڭ ســەۋەبىنى

نامــاز ئوقــۇپ بولــۇپ ،بامداتنىــڭ ســۈننىتىنى

چۈشــەندى ۋە ئىختىيارىدىــن تاشــقىرى دەھشــەت

ئوقــۇدى ۋە تېخىچــە بــاال بىلــەن ھەپىلىشــىپ

بېســىپ كەتتــى .ئەســلىدە خىتايــار زور كــۈچ

ئولتۇرغــان ئايالىغــا:

مۇســىبەتنى

تۇيغانــدەك

بولــۇپ،

ئىشــلىتىپ قىلىدىغــان ھۇجۇمــى ســەۋەبىدىن،

— نېمىــا بولمىســۇن ،نامازنــى ئوقۇۋالىلــى

يېــزا مەركىزىنــى قورشــىۋالغان ســاقچىلىرىنى

زىبىخــان ،ئوغــاق ئوتتــۇراپ نامــاز ۋاقتىنــى

چېكىندۈرىۋەتكــەن ،قارشــى تەرەپتــە ھەرىكــەت

ئۆتكۈزىۋەتمەيلــى ،يەنــە .قويــۇڭال ،بالىنــى ،بــاال

بولمىغاچقــا مۇجاھىتالرم ــۇ بىكاردى ــن ئ ــوق ئېتى ــپ

دېگــەن بىــردەم يىغــاپ تۇرس ــا ھېچنېمــە بومماي ــدا،

يۈرمىگــەن! جىملىقنىــڭ ســەۋەبى مانــا بــۇ ئىكــەن

— دېــدى.

ئەمەســمۇ!
بــۇ

ئايالــى تاھــارەت ئالغىلــى ھويلىغــا چىقىــپ
ئىــش

كىرگەن ــدە كالپۇكلىــرى بەزگەكتــەك تىت ــرەپ تــۇرۇپ:

قېتىمقىســى

ئەمەســلىكى مانــا مــەن دەپ تۇراتتــى .خىتــاي

— نېمىشــتۇ بــۇ ،مەخەتقــارى ،قىيامەتمــۇ بــۇ؟

ئۇن ــداق مۆكۈشــمەك ئويناشــنى ئۇزاققــا س ــوزمايتتى.

ئاســماندا ئۇچۇۋاتقــان يــورۇق شــوينىالنى دەيمىنــا؟

مىــڭ پاتمــان ئېغىرلىــق بىلــەن بىــرال بېســىپ،

نېمانــداق جىــق!؟— ....دېــدى .ئۇنىــڭ دېگىنــى

ئۇســۇلىنى

يىپتــەك ئى ــز قال ــدۇرۇپ ئۇچۇۋاتقــان سانس ــىز ئوقــار

ئىشــلەتمەكچى بولۇۋاتقىنــى ئېنىــق ئىــدى.

ئىــدى .مەخەتقــارى ئۇنىڭدىــن جىقــراق نەرســىنى

ئەم ــدى بــۇ قۇربانلىقنىــڭ چېك ــى زادى قان ــداق بــوالر؟

بىلىــپ تۇرىۋاتســا ،بــۇ گەپنىــڭ يېڭــى بىــر

مانــا شــۇنداق ئولتــۇرۇپ ئۆلۈمنــى كۈتمەكتىنمــۇ

تەســىرى بوالرمىــدى؟

مىجىقىنــى

ئوينىشــىدىغان

چىقىرىۋېتىــش

تــەس ئىــش يــوق .ۋاقىتنىــڭ ئاســتىلىقى ،گويــا

— بىســمىلال دەپ نامىزىڭالنــى ئوقــۇڭال،

ئۆمــۈر كېتىۋاتقانــدەك .بالىنىــڭ قەغىــش قىلىــپ

خوتــۇن ،ئالــاھ ب ــا— ...دې ــدى ئــۇ ۋەزىي ــەت ھەققىدە

ئۇخلىمىشــى ...،ئەر-خوتــۇن ئارىســىدا خــۇددى

ئىشەشســىزلىك بىلــەن.

ئۇرۇشــۇپ قالغانــدەك گەپنىــڭ قوالشمىشــى...،

— بىر يەرگە قېچىپ كېتەملىيا؟...

بۇنىڭدىنمــۇ ئېغىرراقــى بولمــاس .كاشــكى شــۇ

— س ــاراڭمۇ ســەن؟ قېچى ــپ نەگىمــۇ بارام ــەن؟

بولىدىغــان ئى ــش بولۇپ ــا كەتس ــە ،بىراقــا قۇتۇلس ــام

قاچســام گۇنايىــم بــا دېگىنىــم بولىــدۇ شــۇ،

دېگۈســى كېلەتتــى.

ئۇنىڭدىــن كــۆرە تۇرۇۋەســەم ياخشــىراق ،ئالــاھ
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ساقلىســا ھېــچ ئىــش بوممايــدا....،
— ئالــاھ ســاقال ،ئەممــازە ...،قــاراپ تــۇرۇپ
ئۆلەمنــى ســاقلىغاندىن دەيمىنــا...،

— نېم دىلە؟
— ھە ...،ئۆزەمچە ...،باشقا ئىشمىغۇ يوق....
قوشــنىالرنىڭ دېرىــزە ئەينەكلىرىنىــڭ چــۇل-

— بولدى ،نامىزىڭلىنى ئوقۇڭال...،

چــۇل بولغــان ئــاۋازى ،تونــۇش ئاۋازدىك ــى پەري ــادالر ئ ــوق

ئەســلىدە ،مەخەتقارىــدا بامداتقىچــە ســاق

ئاۋالىرىغــا ئارىلىشــىپ كەتكەندىــا مەخەتقــارى

قېلىشــىغىمۇ ئىشــەنچ تۈگــەپ كېتىۋاتاتتــى.

زەيدىنقارىنىــڭ دېگەنلىرىنــى دەرھــال ئەقلىگــە

شــۇڭا ئــۇ مۇشــۇنچىلىك چېغىمىــزدا ئاخىرقــى

كەلتــۈردى:

«خىتاينىــڭ مەقســىتى بىزنىــڭ

نامىزىمىزنــى بولســىمۇ قازاســىز ئوقۇۋالىلــى ،دەپ

نەســلىمىزنى قۇرۇتــۇش ،ياۋاش بولس ــاق چېقىلمايدۇ،

ئوي ــاپ ،نامازن ــى ئوقۇۋەرگــەن ئى ــدى .بەلكىــم بىرئــاز

دەپ خــام خىي ــال قىلى ــپ قالم ــاڭالر ،ئــۇ ئەزەلى ــي ۋە

بالــدۇر بولۇشــىمۇ مۈمكىــن .ئەممــا ئوقۇۋالغىنــى

ئەبەدىي دۈشــمىنىمىز ،ئالالھنىڭمۇ دۈشــمىنى»!...

ياخشــى بولغــان بولۇشــى مۈمكىــن.

دېگــەن ئىــدى .دېمــەك ،بــۇ ئادەملەرنــى تۈرگــە

بــۇ ۋاقىتتــا ئــوق ئاۋازلىــرى يېقىنــاپ قالــدى.

ئايرى ــپ ئولتۇرۇدىغــان تىپتىك ــى ئــۇرۇش ئەمەســكەن!

مەخەتقــارى ئاۋازالردىكــى جىددىيلىــك ،پەســىيىش،

ئــۇ تامــدەك تاتىرىــپ كەتتــى .خالىددىــن

يېقىنالش قاتارلىقالرغا قاراپ ،دىھقانالرچە «كۆزچەن»

ئايرىلى ــپ قېلىشــتىن قورققان ــدەك ئىتتىك س ــۇپىغا

بىلــەن ئۇالرنىــڭ يېــزا مەركىزىنــى باســقانلىقىنى

چىقىــپ ،بالىســىنى چىــڭ قۇچاقلىــدى...

پــەرەز قىلىــپ بولغــان ئىــدى .ئەمــدى ئېتىشــما

***

تىنچىش ــى كېــرەك ئى ــدى .چۈنك ــى ئەســكەرلەر يېـزا
مەركىزىــدە قاپســىلىپ قالغانالرنــى يوقاتماقچــى،

— تۇرە يارىماس ،ئۆلگۈر ئەبلەخ!

ئۇالرنــى يوقاتقاندىكىــن ،ئىشــى تۈگىشــى كېــرەك

— ھــە!؟ — ...جــاڭ جۈنتــاۋ ھېچنېمىنــى

ئى ــدى .ئەمم ــا قاتتى ــق جىددىيلەشــكەن ئېتىشــما

ئاڭقىرالماســتىن مۇئاۋىــن ئونبېشــىنىڭ تېپىشــى

ئاۋازلىرىدى ــن كېيى ــن ھەرخى ــل ئــاۋازالر :ۋارقىراشــار،

بىلــەن گاڭگىــراپ ئورنىدىــن تــۇردى.

تەگبىــر ئاۋازلىــرى ،قىقاس ــار ،نالە-پەري ــادالر پەلەككە

— يارىالندىڭمــۇ؟ نېمىشــكە ئــوق تەگكــەن

يېتىــپ جىمىغاندىــن كېيىنمــۇ جىمجىتلىــق

تۇرنىــدەك بوينۇڭنــى پۈكــۈپ مۈكچىيىۋالدىــڭ،

باشــانمىدى .يەنــە ئۈلگۈجــە ئېتىشــار داۋام

ھايــۋان؟

قىلى ــپ ،مەخەتقارىالرغــا يېقىنــاپ كېلىۋاتقان ــدەك
بىلىنــدى!
— نېــم بــوالپ كېتىۋاتقانــدۇ ،مــا جاھــان؟ —

جــاڭ خىتــاي ھىچنېمــە دېيەلمەيتتــى ،ئۈنــى
چىقمــاي ،گېلىغــا بىرنېمــە كەپلىشــىۋالغاندەك
ئــۆي ئىچىنــى ئىشــارە قىالتتــى.

دەپ كۇس ــۇلدىدى ،مەخەتقــارى ئــۆز ئۆزىگــە ،بــۇ يانغا

— ھــە ،چۈشــەندىم ،دەســلەپتە كــۆرۈپ تــۇرۇپ

كېلىۋاتقان ــدەك قىلىۋاتىدىغــۇ؟ بىــر كېچــە ئېتىپمۇ

ئــادەم ئۆلتۈرم ــەك نېرۋىغــا ئېغىــر كېلىدۇ ،بــۇ نورمال

تۈگىمىگــەن قانچىلىــك ئــادەم باتىكــى ،مــەن

ئەھــۋال ،ئەمــدى كۆنــۈپ كېتىســەن ،ھەتتــا خۇمــار

بىلمەيدىغــان؟ ئەســتاغ...-

بولۇپمــۇ قالىســەن ،تــۇر ،مــاز پاينــەك .الپچىيىــپ
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تۇرۇۋەرمــەي ،مــارش! ۋەزىپــە ئالدىمىــزدا!

ھەپسىلىس ــى قالمىغــان ئى ــدى .ئــۇ تامام ــەن جــان

— ياق ...،مەن ئەمەس...،

ھەلەكچىلىكىــدە قېلىــش بىلــەن ،ســاراڭ بولــۇپ

— گــەپ ســېتىپ تۇرۇدىغــان ۋاقىــت ئەمــەس

قالماســتىن ،كۆزگــە يامــان كۆرۈنــۈپ ،جازالىنىــپ

دېدىممــۇ ،تامــام ،مــارش!

قېلىشــتىن قانــداق ســاقلىنىش ،قانــداق قىلىــپ

ئونبېش ــى ئۇن ــى ئالدىغــا ئىتتىرىۋېتى ــپ ،ئۇنىــڭ

تىرىــك چىقىــش ۋە ئەســكەرلىكنى تۈگىتىــپ

كىرىــپ چىققــان ئۆيىــدە چــاال قالغــان ئادەملــەر

ئۆيىگــە تىن ــچ  -ئام ــان بېرىۋېلى ــش كويىدىال ئىدى.

بولس ــا تازىلىۋېتى ــش ئۈچــۈن كىرى ــپ كەتت ــى .بۇيــرۇق

شــۇڭا ئــۇ باشــقىالر ئاللىقاچــان باســقىن قىلىــپ

شــۇنداق ئىــدى .كوماندىــرالر ھــەر ئۆينــى تەكــرار

بولغــان ئۆيلەرگــە كىرى ــپ ،يالغاندى ــن ۋەزىپ ــە ئۆتــەپ

تەكشۈرۈشــلىرى كېــرەك ئىــدى.

چىققان ــدەك بولۇۋېلىشــنى كۆزلەيتت ــى .چۈنك ــى ،بــۇ

ســەندىرەكلەپ يــۈرۈپ كەتكــەن جاڭ ،ســەھەرنىڭ

ئېتىشــاردا بــۇ يېزىــدا يەنــە تىرىــك جــان قالــدى

نەمخــۇش ســوغۇق ھاۋاســىدىن كاللىســى بىــر ئــاز

دېســە ،ئــۇ ھەرگىزمــۇ ئىشــەنمەيتتى .ئۇنداقكــەن،

ئېچىلىــپ ،تېتىكلىشــىپ قالغانــدەك بولســىمۇ،

ئۇنىــڭ «دۈشــمەن» ۋەھىمىســىدە بولۇشــىنىڭ

ھــەر قېتىــم ئاشــۇ دەھشــەتلىك مەنزىرىلەرنــى

ئورن ــى يــوق ئى ــدى .ئەپلــەپ كــۆز بوي ــاپ ،بــۇ ئىشــنى

كــۆز ئالدىغــا كەلتۈرگىنى ــدە يەنــە بىــر قېتىــم قــارا

تۈگىتىۋالســىال...

باســقاندەك تەرلــەپ كېتەتتــى .ئەمــدى ئۇنىــڭ

ئۇ ئەنە شــۇنداق گاراڭ ھېس ــار ئىسكەنجىسىدە

مېڭىشــلىرى ئەســكەرلەردەك چەبــدەس ئەمــەس،

ئۆيگــە كىرى ــپ كەلگەن ــدە داالن ئۆينىــڭ سۇپىس ــىدا

مەســلەردەك كاالمپ ــاي ئى ــدى .خىزم ــەت كۆرس ــىتىپ

ئەر-خوتۇننىــڭ تىتىلىــپ كەتكــەن جەســەتلىرىنى

ئۆســۈش ھەلەكچىلىكىــدە جان-پېنــى بىلــەن

كــۆرۈپ ،يەنە بىــر قېتىم قۇرۇق قەي قىلىپ ،ئۈچەي-

يۈگرەپمــۇ كەتمــەي ،لوپۇل ــداپ مېڭى ــپ ،يەنــە بىــر

باغــرى يېنى ــپ چىقىدىغان ــدەكال قىينىلى ــپ كەتتى.

غېرى ــپ كەپىنىــڭ ئالدىغــا كەلگەن ــدە ۋەزىپىس ــىنى

بىردىنــا جەســەتلەرنىڭ ئارىســىدا مىدىرلىغــان

يادىغــا ئالــدى .شــۇنداق بولســىمۇ ئۆينــى ئوققــا

بىرنەرســىنىڭ ھەرىكىتــى كۆزىگــە چېلىقتــى.

تۇتمىــدى .قورالىنىمــۇ بەتلىمىــدى .خــۇددى

دەســلەپ قورقــۇپ كېتى ــپ قورالىن ــى بەتلــەي دې ــدى-

گېلــى قــۇرۇپ ،ســۇ ئىچىۋالغىلــى كىرىۋاتقانــدەك،

يــۇ ،كېيىــن بۇنچــە قــان ئىچىــدە ئۇنىڭغــا زىيــان

بولۇمس ــىز ھەرىكەتلــەر بىلــەن ئۆينىڭ ئىش ــىكىنى

ســااللىغۇدەك جــان قالمايدىغانلىقىنــى ئەقلىگــە

ئىتتىرىــپ ئېچىــپ ،بوســۇغىدىن ئاتلىــدى.

كەلتــۈرۈپ ،بــۇ مىدىرلىغــان بەلكىــم ئۆينىــڭ

چۈنكــى ئــۇ ئەمــدى بــۇ ئەســكى غېرىۋانــە

مۈشــۈكىمىكىن ،دەپ ئوي ــاپ ،جەســەتتىن بىرىن ــى

ئۆيلــەردە دۈشــمەن بارلىقىغــا ئىشــەنمەيتتى.

بىــر تەرەپكــە ســىلجىتتى .قولــى قانغــا بۇلۇنــۇپ

ئۇالرنىــڭ قىلىۋاتقىنــى فاشىســتالرغا ئۈلگــە

كېتى ــپ ،كۆڭل ــى ئېلىش ــىپ كەتت ــى .ئەمم ــا راس ــت

بواللىغــۇدەك ۋەھشــىيانە قىرغىنچىلىــق ئىــدى.

دېگەن ــدەك ،بىــر ئــاز كۆنۈكــۈپ قېلىۋاتقانلىقىنىمــۇ

بۇالرنــى قىرىــپ كىمنــى ئــازات قىالتتىكىنــە؟

ھېــس قىلى ــپ يەتت ــى.

ئۇنىــڭ بــۇالر ھەققىــدە كالــا قاتۇرغىدەكمــۇ

ئىكك ــى جەســەت ئارىلىقىغــا قىس ــىلىۋالغىنى
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مۈشــۈك ئەمــەس ،تەم-تىــم ماڭغــان بىــر ئوغــۇل

ئۇنــى مېڭىشــقا ئۈندەيتتــى .جــاڭ ئۇنــى كۆتــۈرۈپ

بــوۋاق ئى ــدى! بالىنىــڭ ئۈســتى بېش ــى قــان ئىدىيــۇ،

تاشــقىرى چىقاالرمىــدى؟ بــۇ ئۆلــۈم دېمــەك بوالتتــى!

ئەممــا بــۇ ئاتا-ئانىســىنىڭ قېنــى ئىــدى .بــاال،

ۋەھشــىيلەرنىڭ بۇيرۇقــى شــۇنداق ئىــدى .بالىنــى

ئەســكەرگە چەكچىيىــپ قارىــدى .ئــۇ قورقــۇپ

قويــۇپ قويــۇپ چىقىــش ئۈچــۈن ئۇنىڭــدا تاغــدەك

كېتى ــپ ئەقل ــى تورمۇزلىنى ــپ قالغان ــدەك ،ياك ــى چاال

جاســارەت ،مىــڭ پاتمانلىــق كــۈچ بولۇشــى كېــرەك

ئۇيقۇلــۇق ھالىتىدى ــن ئېس ــىگە كېلەلمەيۋاتقان ــدەك

ئىــدى .ســەبى بوۋاقنىــڭ مەســۇمانە ھەرىكەتلىــرى

كۆرۈنەتت ــى .ئــۇ قــان ئىچىدى ــن ئاســتا ھەرىكەتلــەر

يوغــان ق ــوي كۆزلىرىدىن ئېقى ۋاتقان يېش ــى ،ئۆمچۈيۈپ

بىلــەن نەچچــە م ــۈدۈرۈپ ئورنىدى ــن تــۇرۇپ ،ئەســكەر

يىغلىش ــى ئۇنىــڭ جاس ــارىتىنى قۇرۇتۇۋەتكــەن ،قويــۇپ

تەرەپكــە ئۈمتۈلــدى .بــاال ئالــاھ ئاتــا قىلغــان

قويــۇش قولىدىــن كەلمەســا بولغــان ئىــدى.

تۇغمــا سەزگۈســى بىلــەن ،ئەســكەرنىڭ زىيانــداش

ئــۇ چــۈش ۋە رېئاللىــق ئارىســىدىكى ئاشــۇ

ئەمەســلىكىگە ئىشــەنچ قىلغانــدەك ،كېلىــپ

تۇمانلىــق

بالىنــى

ئۇنىڭغــا ئېســىلدى .ئەســلىدىمۇ ئارقىمۇ-ئارقــا

بوينىغــا گېــرە ســالدۇرغان پېتــى قاققــان قوزۇقتــەك

روھىــي زەربىلەردىــن لەرزىگــە كېلىــپ ،پۈتــۈن

پــەگادا قېتى ــپ قالغــان ئاشــۇ مىنۇتتــا تاشــقىرىدىن

مەنىۋىيىت ــى يېمىرىلى ــپ كەتكــەن جــاڭ ،ئۆزىنىــڭ

تومۇزدىكــى ئىتتــەك ھاســىراپ كىرگــەن بىــرى بــۇ

ســاالھىيىتىنى ،بالىنىــڭ كىملىكىنــى بىردەمگــە

ھالنىــڭ ئۈســتىدىن چۈشــتى.

تۇيغــۇالر

ئەســىرلىكىدە،

ئۇنۇتــۇپ ،خــاس ئادىمىيلىــك ھېسســى ئىچىــدە

— ھــۇ ،ئىتنىــڭ بالىســى! —دېگــەن ئــاۋاز

بالىنىــڭ مەســۇمانە ئىنتىلىشــىگە چىــداپ

ئۇن ــى ئەندىكتۈرىۋەتت ــى .بــۇ مۇئاۋى ــن ئونبېش ــىنىڭ،

تۇرالمــاي ،قولىغــا ئالــدى .بــاال ئۇنىــڭ بوينىغــا

ئاتالمىــش دوســتىنىڭ ئــاۋازى ئىــدى — ،نېمــە

مەھكــەم يېپىش ــىۋالدى .ســەبى جــان ،پەرىشــتىدەك

قىلىۋاتىســەن ھاماقــەت!

پ ــاك بــوۋاق ،كــۆز ئالدىدىكىنىڭمــۇ ئاشــۇ ۋەھش ــىي
ئەســكەرلەردىن بىــرى ئىكەنلىكىنــى بىلەرمىــدى؟

جــاڭ ھېچنەرس ــىگە تىل ــى كەلمــەي س ــاراڭالردەك
چەكچىيى ــپ قالغــان ئى ــدى.

جــاڭ ئاڭس ــىز ھال ــدا قولىغــا ئېلى ۋالغــان بالىنىــڭ

ئونبېش ــىنىڭ نېمىلەرن ــى دەۋاتقىن ــى ئۇزاققىچــە

خۇددى دادىس ــىغا تىۋىنغاندەك مەس ــۇمانە يېپىشىشى،

كاللىســىغا ئولتۇرمىــدى .ئــۇ خــۇددى مىڭالرچــە

مېنى قۇتقۇزۇۋالغىن دېگەندەك ســەبىي مۆلدۈرلىش ــىگە

كىلومېتــر

ئاغزىنىــڭ

بەرداشــلىق بەرگۈدەك ھالى قالمىدى .س ــاراڭ بواليال دەپ

مىدىرلىغىنــى كۆرۈنەتتــى ،ئــاۋازى ئۇقۇلمايتتــى.

قال ــدى .ب ــاال بۇ قورقۇنچلــۇق ئۆيدىن كېتىشــنى ،پات راق

خــۇددى بىرســى چۈشــىدە ،كويىقاپتىــن گــەپ

تاشــقىرىدىكى ســاپ ھاۋاغــا ،ســەھەرنىڭ ســالقىن

قىالتت ــى؛ ئەمم ــا بــۇ تىلس ــىمالنغان يــەردە ئــاۋازالر

ســاپ ھاۋاســىغا ئۇلۇشىۋېلىشــنى ئىســتىگەندەك،

بەھەيــۋەت

شــورۇلۇپ

كىچىــك پۇتلىــرى بىلــەن تىپچەكلەيتتــى .خــۇددى

كېتىلگەچكــە

چەۋەندازنىــڭ شــىپۇر قېقىلغــان ئۆتۈكلىــرى بىلــەن
ئاتنىــڭ بېقىنىنــى ئۆكچىلىگىنىگــە ئوخشــاش
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ئۇزاقتــا

مەخلۇقــار

ســۆزلەيتتى،

تەرىپىدىــن

مەۋھۇملىشــاتتى.

ئاخىــرى ئۇنىــڭ قــۇالق تۈۋىگــە قەھىرلى ــك بىــر
شــاپىالق تەگكەن ــدە ئاندى ــن ئــۇ ئۆزىگــە كەل ــدى.

— ھــۇ ،يارىم ــاس ئۆلۈك! نېمــە قىلىۋاتقىنىڭنى

بىلىنگــەن ،ئــۆي ئىچىدىــن ئاڭالنغــان بىــر

بىلەمس ــەن؟ ئۆزەڭنىــڭ جېن ــى تاتلىقمــۇ ياك ــى بــۇ

تــال ئــوق ئــاۋازى تۈپەيلىدىــن ياكــى ســەھەرنىڭ

كىچى ــك ئايالمباشــنىڭمۇ؟ ئــۆزەڭ تالــا! تېــز! —

ســوغ ھاۋاســىدىن بولغىنىنــى ئىلغــا قىلغىلــى

دېگــەن ۋارقىــراش ئەمدىــا ئېنىــق ئاڭالنــدى— ،

بولمايتتــى .ئــۇ كۆتۈرەلمىگــۈدەك ھــاراق ئىچكــەن

ياخشــىكى مــەن كــۆرۈپ قالدىــم ،باشــقا بىرســى

پىيەنچۈكتــەك ،مۈكچىيى ــپ ئولتــۇرۇپ ،قــۇرۇق قــەي

بولىدىغــان بولس ــا ســېنى دەرھ ــال ئېتى ــپ تاشلىس ــا

قىالتتــى .كۈچىنىۋېرىــپ ھالــى كەتكــەن ئىــدى.

ھوقۇقــى بــار ئىــدى .بۇيــرۇق يادىڭــدا بــاردۇ؟

ئاخىــرى شــارقىرىتىپ قۇســۇۋەتتى!

ئاغىنىدارچىلىقىمىزنىــڭ يۈز-خاتىرىس ــى بولس ــۇن،

— ۋاي مازپاينــەك ،بوپتــۇ ،بىرئــاز ئېســىڭگە

مــەن بىلمىگــەن بــوالي ،دەرھــال ســەپكە يېتىــش!

كېلىۋېلى ــپ ئارقىمىزدى ــن يەت ،ســېنى مىجەزى يوق

— دېــدى ۋە بالىنــى تارتقۇشــلىدى.

بولــۇپ قال ــدى دەرم ــەن ،ئەمم ــا بــۇ ياخش ــىلىقىمغا

جــاڭ ئاڭســىز بىــر ھەرىكــەت بىلــەن بالىنــى

چوقــۇم جــاۋاپ بېرىشــىڭ كېــرەك! — ...شــۇنداق

ئۇنىــڭ قولىدىــن تارتىــپ ئېلىــپ ،ئاۋايالپقىنــا

دېگەنچــە ئــۆز ســېپى تەرەپكــە تېز-تېــز قــەدەم

يەرگــە قويــۇپ ،بالىنــڭ مەھكــەم پاچىقىنــى

تاشــاپ كەتتــى.

ســىقىمدىۋالغان كىچىــك قوللىرىنــى ئاچچىــق

قانچىلىــك ۋاقىــت ئۆتتىكىــن ،شــەرق تــەرەپ

ئەلــەم ئىچىــدە ئاجرىتىۋېتىــپ ،ســىرتقا چىقىــپ

ئاقىرىشــقا باشلىشــى بىلــەن ،شــەرقنىڭ ئۇپــۇق

كەتتــى .تەبىئىيكــى ،ئۆزىنىــڭ جېنــى تېخىمــۇ

ســىزىقىدا

كۆتۈرۈلۈشــكە

تاتلىــق ئىــدى!

باشــلىدى .خــۇددى قــان كەلكۈنــى ئالەمنــى

قانــدەك

قىزىللىــق

ئ ــون بېش ــى ئــۆي ئىچىدە قالدى .جاڭ «ئۇ نېمىشــكە

باس ــىدىغاندەكال ســۈرلۈك ،مەھــزۇن كۆرۈنەتت ــى .يەنــە

چىقمايــدۇ؟» دېگەنــدەك قىلىــپ ،ئىختىيارســىز

جاننــى قىينىغۇچــى جىمجىتلىــق يۇرتقــا ئېتــەك

ئارقىس ــىغا بۇرۇلغــان چېغى ــدا ،ئــۆي ئىچىدىــن «گــۇم!»

يېيىــپ ،يۈرەكلەرنــى مۇجۇماقتــا ئىــدى .ئەگــەر

قىلغــان بىــر پــاي ئــوق ئېنىــق ئاڭالنــدى!

ســوقۇۋاتقان يــۈرەك قالغــان بولســا....

جــاڭ جۈنتــاۋ ئەمدى ــا چىققــان ھوي ــا س ــىرتىدا
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دەم كۆتــە بولغانــدەك ئولتۇرۇپــا قالــدى .ئــۆي
ئىچىدىــن خــۇددى بۈيــۈك بىــر ئىشــنى روياپقــا
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چىقىرىۋەتكەنــدەك ،غالىپلىــق مەغرۇرلۇقــى بىلــەن

«ئەركىــن ئاســىيا» رادىئوســىنىڭ پروگ راممىســىدا

چىقىۋاتقــان مۇئاۋىــن ئونبېشــىنىڭ تاپانچىســىنى

بارى ــن ئىنقىالبىن ــى باستۇرۇشــقا قاتناشــقان س ــابىق

غىالبىغــا س ــالغاچ بــۇ تەرەپكــە كېلىش ــىگە نەپــرەت

خىتــاي ئەســكىرى جــاڭ جۈنتــاۋ ۋە ئۇنىڭ ســېغىنما

بىلــەن قــاراپ ،كۆڭلــى ئاينىپــا كەتتــى .مــۇزدەك

ئادۋۇكاتــى زىيــارەت قىلىنغــان ئىــدى .بــۇ ھېكايــە

بىرنەرســە ئىچىنــى مۇزالتقانچــە مېڭىســىدىن

ئەنــە شــۇ زىيارەتتــە جاڭجۈنتاۋنىــڭ دېگەنلىرىنــى

چىقىــپ كەتكەنــدەك بولــدى .بۇنىــڭ ئاشــۇ

ئاساس ــىي مەنب ــە قىلغــان بولس ــىمۇ يېزى ــش ئىش ــى

سانســىزلىغان ئــوق ئاۋازلىــرى ئىچىدىــن ئاالھىــدە

بۈگۈنگىچــە كېچىككــەن ئىــدى.
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